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তিন টাকা 



নিবেদন 
ভারতে সশস্ত্র বিপ্রব-প্রচেষ্টা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাঁসের' 
এক গৌরবজনক অধ্যায়। সিপাহী বিদ্রোছৈর প্রচণ্তায় ইহার আরন্ত 

এবং আজাদ্ হিন্দ. ফৌজ ও নৌ-বিদ্রোহের স্মরণীয় সংগ্রামে ইহাঁর 

পরিসমাপ্তি। এই স্থুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দলের সশস্ত্র 

অভুাথানের প্রয়ীম এবং ব্যক্তিগত জীবনোৎসর্গের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত এই 
ইতিহাসের পরিপূরক এক-একটি অবিচ্ছেগ্চ স্তর রচনা করিয়াছে । 
একই প্রকারের উদ্দেশ্য ও দেশপ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার প্রত্যেকটি 
ঘটন! রূপায়্িত এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের প্রচেষ্টা ইহাকে দান 
করিয়াছে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব। 

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস অনন্ঠসাঁধারণ এবং পরম 
বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। স্বাধীনতা লাভের ছুর্ধার প্রেরণায় উদ্দ্ধ হইয়া 
কেবলমাত্র সৈশ্তলই এখানে বিদ্রোহী হয় নাই-- সুবৃহৎ সঙ্ঘবদ্ধ দলও 
স্থদূর-প্রসারী কাধ্যকলাপের দ্বারা পরিকল্পনা করিয়াছে ভারতব্যাগী বিপ্নব-.. 
সংঘটনের। ব্যক্তিগত আল্মোৎসর্গের সংখ্যাও এখানে বিপুল। ..কেহ 
বা জীবন দিয়াছেন ফাঁসিকাষ্টে-কেহ বা লাঠি অথবা বন্দুকের গুলির 

আঘাতে--আঁবার কেহ বা তিলে তিলে প্রায়ৌপবেশন অবলম্বন করিয়া । 

সহিংস এবং অহিংস-_এই দ্বিবিধ আন্দৌলনই ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকে 
জয়যুক্ত করিষ়াছে। 

ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা, গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্বের বাংলা দেশে 
এক বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন ব্যতীত.ভারতের আর কোথাও সত্যকারের 
কোনও নিয়মতান্ত্রিক ব্যাপক গণ-আন্দোলন হয় নাই। প্রাক্-. 
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গান্ধী-যুগে গুপ্ত বিপ্লবান্দোলনই ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে মুখ্য স্থান 
অধিকার করিয়া আছে; স্থতরাং সেদিক, দিয়া বিচার করিলে এই 

বিপ্রবাঁন্দোলনের প্রভাব ও গুরুত্ব অনস্বীকাধ্য । প্রকৃতপক্ষে বলিতে 

গেলে তখনকার গুপ্ত বিপ্নবীদলসমূছের বা ব্যক্তিবিশেষের সপ্্রাসমূলক 
ক্রিয়া-কলাপের দ্বারাই দেশব্যশপী নিরুদ্ধ বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে__ 

যাহার ফলে সুদৃঢ়ভিত্তি-সম্পন্ধ বৈদেশিক শীনন-শক্তি হইয়াছে দুশ্িন্তা গ্রস্ত 

এবং নিরুপায় ভারতবাসী হইয়াছে আপনাদের অসহায়ত্ব এবং ক্ষমতাহীনতা 

সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতন। শাসকগণ ইভাঁকে বিশৃঙ্খলা-স্থষ্টি হিসাবে 

গণ্য করিয়া ভীতির দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন- আর এ দেশের জনসাধারণ 
ইহাকে তাহাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইয়াছে তাহাদের স্বাধীনতার 

সংগ্রাম হিসাবে বিচার করিয়া । 

এই বিপ্রবান্দোলনের গতি ও ধার! পর্য্যালোৌচন! করিলে মনে হয় ঘেন 

এই ইতিহাস কেহ রচনা করে নাই-ইহা স্বযংসৃষ্ট। কোন একটি মান্র 
বিশেষ দল বা ব্যক্তির সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টায় ইহা সৃষ্ট হয় নাই__বিভিন্ন 
সময়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সংযোগবিহীন বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন বিপ্রবীর 

দ্বারা এই ইতিহাস যেন আপনাকে আপনি রচনা করিয়াছে, দান 

করিয়াছে পূর্ণ তা--ইহার ধারাবাহিকতা এবং পূর্ববাপরতাঁকে ব্যাহত ব 

প্র হইতে দেয় নাই । একটা স্ববৃহৎ দেশের নিপীড়িত জনগণের বিক্ুব্ 
আত্মার মৃত্ত প্রতীকরূপে ইতিহাসের এক দুর্লজ্ৰ অমৌঘ বিধানে এই সকল 

মৃস্যঞ্জয়ী বিপ্লবীর ঘটিয়াছে শুভ-আবিতভীব_-অসীম ছুঃখ-নির্যাতন বরণ 
অথবা আত্মোৎসর্জনের দ্বার! ধাহারা আমাদের বন্ধন-মুক্তিকে সম্ভাব্যরূপ 

দান করিয়া গিয়াছেন। 

: বর্তমান গ্রন্থে ভারতের মুক্তি-যজ্ঞের এই সশস্ত্র বৈপ্রবিক দিকটাকেই 

নত রূপ দিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে । অবশ্য প্রকান্ত নিয়মতান্ত্রিক 
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আন্দোলনের যে সকল কথা না বলিলে বিপ্রবান্দোলনের ইতিহাস ও 

পটভূমিকার সম্যক্ পরিস্ফুটন সম্ভব হয় না_ যথাস্থানে তাহীও বথাসস্তব 

বিবৃত করিবার চে! করা হইরাছে। ইহা পাঠকালে এ কথা স্মরণ 
রাখা আবশ্যক বে, স্থপ্রতিষ্ঠিত শাসন-শক্তির বিরুদ্ধে একমাত্র অতি 

গুগুভাবেই এই বিপ্রবান্দোলন পরিচালিত করা সম্ভব ছিল--এবং 

হইয়াছিলও তাহাই । এই কারণে এবং বিদেনা শাসকদের দ্বারা বিপ্লবী 

ও বিপ্লবী দলসমূহের ক্রিয়া-কলাপের বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশ করা প্রভৃতি 

নিষিদ্ধ থাকার জন্য বহু মুল্যবান ও প্রামাণিক তথ্যাদি সংগ্রহ এক 

অসম্ভব ব্যাপার হইয়! ঈাড়াইয়াছে ; বে সামান্য তথ্যাদি অবশিষ্ট ছিল-_ 

ক্ষমতা তস্তান্তরের পূর্ধে বিদেশা শাসকদের দ্বারা নথি-পত্র ভ্থীকৃত 

হওয়ার ফলে তাহাও নষ্ট হইয়াছে; উপরন্থ বিপ্লবী বা বিপ্লবী দলসমূহের 

কাধ্যকলাপকে হেয় ও লঘু প্রতিপন্ন করিবার জন্য সত্য ইতিহাসকে 

বিকৃত করিতেও তাহার! কম্ুর করেন নাই; স্থতরাং বিপ্রবী ও 

বিপ্রবান্দৌলনের নিখুত প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করা বিদেশী-শক্তির 
অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই মুহূর্তেই সম্ভব নহে। 'অতএব বর্তমান 

্রন্থথানিরও সর্বববিষয়ে নিঃসন্দিপ্ধ প্রামাণিকতা আমরা দাবী করি না এবং 

এইরূপ করাও ধৃষ্টতা! মাত্র । প্ররুতপক্ষে বর্ধমান গ্রস্থথানির রচনা-কার্ষ্যে 

লিপ্ত থাকাকালে বহু তথ্য এবং তারিথ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদেরই অনেক 

সময় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে-_কিন্ত সে সংশয়ের মীমাংসা! করিবার 

হ্যোগ-স্থবিধা লাভ করা সম্ভব হর নাই। কাজেই এই গ্রন্থে এইক্ধপ 
কোনও ক্রটি বা অনৈক্য দৃষ্টিগোচর হইলে উপরোক্ত অস্থুবিধাগুলির 

বিষয় বিবেচনা করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে তাহা মার্জনা করিতে 

অন্ছরোধ করি । এইরূপ কোনও ক্রটি থাকিয়া থাকিলে এবং তাহা 

নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইলে পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের সময় অবশ্যই 
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উহা! সংশোধন করা হইবে। বর্তমান সংগ্করণে আমরা যতদূর সম্ভব 
সকল বিষয়ের সামগ্ৈস্ত বিধানের চেষ্টা করিয়াছি মান্র। 

বিপ্রবান্দোৌলন দমনকল্লে কার্যকরী ব্যবস্থাদি অবলম্বনের বিষয়ে 

স্পারিশ করিবার জন্য বে রৌলট কমিটি নিযুক্ত হন, সেই। কমিটিই 
ভারতীয় বিপ্রবান্দোলনের পর্য্যালোচনা করিয়া উহার গতি ও প্রকৃতি 

নির্ণয়ের যে প্রয়াস পাঁন, তাহাতেই তৎকাঁল পর্য্যন্ত বিপ্রবান্দোলনের 

একটা মোটামুটি ইতিহাস বিবৃত হইয়াছিল-_ ইহা বল! যাইতে পারে। 

এ বিষয়ে রৌলট কমিটির অনেক স্যোগ-স্ুবিধাও ছিল__সরকাঁরী এবং 

বে-সরকারী সুত্র হইতে সংবাদ ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে সম্ভাব্য 

সর্ধপ্রকারের আন্ুকুল্যই তাহারা লীভ করিয়াছিলেন ; সুতরাং উক্ত 

রিপোর্টের তথ্যাদি বুলাংশে প্রামাণিক । রৌলট কমিটির রিপোর্ট 

একদিক দিয়া বিষময় ফল প্রসব করিয়া থাকিলেও-_বিপ্রবান্দোলনের 

একট! ইতিহাস সঙ্কলনের ব্যাপারে পরোক্ষে ইহা উপকাঁরও করিয়। 

বসিরাছে। 

পরিশেষে ইহা জ্ঞাপন করা আ'বশ্ক যে, এই পুস্তকের “অগ্রি-যুগ” 

বীর্ষক অধ্যায়টি বর্তমান গ্রন্থের শিরোনামা লইয়া স্প্রসিদ্ধ “ভারতবর্ষ” 

পত্রিকায় প্রকাঁশিত হইবার গৌরব লাভ করিয়াছে এবং ইহার পরবর্তী, 

অংশ এখনও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে । ইতি-_ 

কলিকাতা, বিনীত 

১লা বৈশাখ, ১৩৫৬। গ্রলুকাল্র 



পাঠ-নির্দেশ 

ভাল্রত ব্রড্িম্ণ-সাআ্জ্ক্য ল্িত্দ্ভভিল্র বিল 

ভারতের সম্পদে বিদেশীদের লৌভ--৩, ইউরোপীয় জাতিসমূহের 
ভাঁরত-আগমন--৪, ইংরাজ ও ফরাসীগণের স্বার্থ-সংঘাঁত--৭ঃ 
পলাশির যুদ্ধ__নবাঁব সিরাজন্দৌলার প্রাণনাশ--৮, ইংরাঁজগণের 
ক্ষমতালাভ-_-৯। 

দান্বরীন্মভ্ডাক্র প্রঞ্থনম মহ্হাসমল্র-১৯৮৮৭, 

মহাঁসংগ্রামের পটভূমিকা--১৯, মহাসংগ্রামের নায়কবর্গ_-২২, 

মহাসংগ্রামের ব্যাপ্তি এবং প্রচণ্ডততা--২৫। 

ওহাবী আন্ফোল্লনল ও লীজল হিত্োহ 

ওয়াহাবী আঁন্দোলন-_-৩৯, নীল বিদ্রোহ-_-৪০ । 

জভি-সুগ 

সিপাহী বিদ্রোহের পর রাঁজনৈতিক অবস্থা_-৪৯, মহারাষ্ট্রে 

বিপ্রবান্দোলন--৫৩, র্যাণ্ড ও আয়ার্ট-হত্যা--€৫৫১ ওয়াইলী 

সাহেবের জীবন-নাশ--৫৯, জ্যাঁকসন-হত্যা-৬১, বাংলায় 

বিপ্রবান্দোলনের শুত্রপাতি_-৬১১ বঙ্গ-ভঙ্গ ' আন্দোলন--৬৪, 

কিংসফোর্ড-হত্যার ষড় বন্ত্র-_-৭8+ শহীদ প্রফুল্পচন্দ্র চাঁকী--৭৫, 
ক্ষুদিরাম--৭৮, মজঃফরপুরের ঘটনা--৮২, সুরারিপুকুর বাঁগানে 

অন্ত্র-শস্ত্র গ্রাপ্তি এবং আলিপুর বোমার মামলা--৯২, সত্যেন্দ্রনাথ 
বন্ু--৯৩, কানাইলাল দর্ত--৯৬, বিশ্বাসথাতক নরেন 

১ 

** ১৭ 

০ ৩৭ 

**:৪৭ 
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গোসাই--৯৯৮ নন্দলালের প্রীয়শ্চিভ--১০৮ স্বদেশী 

ডাকাতি_-১০৯৯ ষড়যন্ত্র মামলার আধিক্য--১১৩, পাঞ্জাব ও 

যুক্তপ্রদেশে বিপ্রবান্দোৌলনের প্রসার-_-১১৫১  বঙ্গ-দ্নিভাগ- 

ব্যবস্থা রদ্-_১১৭, লর্ড হাঁডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ--১১৮, 
মহাঁবিপ্রবী রাঁসবিহারী বন্ু_-১১৯, দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা-_-১২৩, 

গদর দল-_-১২৫১ কোমাগাটামার--১২৭, ভারতব্যাপী সশস্ত্র 

অত্যত্থীনের পরিকল্পনা--১২৯, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা--১৩১? 
রাসবিহা'রীর ভারত-ত্যাগ--১৩৩, স্বাধীনতা-অর্জনে বহিভারতীয় 

গ্রচেষ্টা-__-১৩৪১ বতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ( বাঘা! বতীন )_-১৩৬, 

'রন়্া কোম্পানীর মশার পিস্তল চুরি--১৪২১ মেভারিক--১৪৫, 

নীরেন্দ্র-মনোরগ্জন-চিত্তপ্রিয়--১৪৭, চাষাখন্দ-এর সংগ্রাম-_-১৫৬, 

গৌহাটার লড়াই-_-১৬০১ রেশমী চিঠি-যড় যন্ত্র--১৬০ | 



ভারতে 
দৃটশ-সাম্রাজ্য বি্ুতির বিবরণ 

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর একধারে 

নিঃশবচরণ 

আনিল বণিক্লক্ষমী স্থুরঙ্গপথের অন্ধকারে 

রাজনিহাসন। 

বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি 

নিল চুপে চুপে; 

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী 

রাজদওরূপে। 

_ বববীন্দ্রনাথ 





ভ্ঞান্সতেিল্র »সম্পন্ছে ভিকছে্পীক্ন্ল লাজ 

পৃথিবীর ইতিহাসের ইহা! একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, যখনই যে জাঁতি 
উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন-_-তখনই দেখা গিয়াছে 
যে সেই জাতির সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক কোন-না-কোন 

উপায়ে বর্তমান। এইরূপে গ্রীক, রোমক, পর্তুগীজ, ইংরাজ প্রস্তুতি 
জাঁতির মধ্যে যে যুগে যে জাতিই পৃথিবীর ইতিহাসে সাংস্কৃতিক এবং 

বৈষয়িক দিক দিয়া নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন__তীাহাদেরই 
সহিত সেই যুগে ভারতের বাণিজ্য-সন্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা যাইতে 
পারে। সত্য কথা বলিতে গেলে ভারতের সহিত বাঁণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের 

উপরই এই সকল জাতির উন্নতি ও সভ্যতা পরিপূর্ণরূপে না হইলেও 
বভপরিমাণে ছিল নিভরশীল। কীচামালের উৎপাদন ভারতবর্ষে প্রচুর 
পরিমাণেই হইয়া থাকে এবং উৎকষ্ট শিল্পজাত দ্রব্যের গীঠস্থান হিসাবে 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের যথেষ্ট সুনাম ছিল। এই স্থনাম 

এবং সৌভাগ্যই পরবর্তীকালে তাহার দুভোগ এবং দুঃখ-কষ্টের কারণ 

হইয়া! দীড়ায়। লুরধ বৈদেশিকগণের ছুজ্জন্ন প্রলোভনের নিকট ভারতের 
বার্থ ও স্বাধীনত৷ বার বার বিপন্ন হইয়া পড়ে। 

ইউরোপ মহাদেশ ও অন্তান্ত দেশের সহিত সুপ্রাচীন কাল হইতেই 

আফগ্ানিস্থানঃ ইরাণ ও লোহিতসাগর প্রভৃতির মধ্য দিয়া ভারতের ব্যবসা- 

বাণিজ্যের কায চলিত। ভারতের সহিত এই বাণিজ্যের দ্বারাই এক 

সময়ে বোগদীদ্, ভেনিস ;৪ জেনোয়া অতিশয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। 

কালক্রমে তুর্কদের দ্বারা রোমক-সাভ্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ভারতবর্ষের 

সহিত ইতালীর বাঁগিজ্য-পথ তাহারা বন্ধ করিয়া দেন। তখন 

আটানা্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া তারতে আসিবার নূতন পথ 
আবিষ্ীরের চেষ্টা ছলিতে থাকে । জেনোয়ার অধিবাসী কলম্বস্ ভারতে, 
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আসিবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া ১৮৯২ খুষ্টাব্বে আবিষ্কার 

করিলেন আমেরিকা মহাদেশ । অবশেষে ১৪৯৭ খুষ্টান্বে আফ্রিকার 

উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতে আসার নৃতন পথ' আবিষ্কাঁর 

করিলেন পর্তুগীজ নাবিক ভাঙ্কো-ডা-গামা। 

ইস্উল্লোশসীক্স ভ্কান্িসস্ুুহেল্স ভাল্পভ-আগস্মন্ম 

পর্ত,গীজ নৌ-শক্তির তখন প্রবল প্রতাপ এবং জলদন্থ্য হিসাবেও 

পর্ত গীজরা ছিল দুদ্র্ঝ। ভারতের বাণিজাকে পুরাপুরি নিজেদের হস্তে 
রক্ষা করাই ছিল তাহাদের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্ট_আর পরোক্ষ উদ্দেশ্ত ছিল 

রাজনৈতিক প্রতিপত্তি লাভ করা । কয়েকটি জলবৃদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাহারা 
ভারত-সমুদ্রে নিজেদের শক্তিকে স্ুপ্রতিষ্ঠত করে এবং কয়েকটি বন্দর 

দখল করে। এইভাবে ১৫১৭ খুষ্টাব্দে গোরা, ১৫৩৪ খুষ্টাব্বে বেসিন 

এবং ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে সল্সেটি তাহাদের অধিকারে যায় । বোম্বাই হইতে 

গোয়া পধ্যন্ত সমুদ্রতীরবর্তী যে স্থুবিস্তৃত ভূভাগ-_তাহা কোষ্কন নামে 

পরিচিত। পর্ত,গীক্গগণ এই কোঙ্কন প্রদেশে লুঠতরাজ আরম্ত করে, 

বিজাপুর রাজ্যের বন্দরগুলি পুড়াইয়া দেয় এবং বিজাপুর ও আহম্মদনগরের 

সম্মিলিত সৈম্তবলও তাহাদের পরাস্ত করিতে সক্ষম হয় না। এইভাঁবে 

পশ্চিম ভারতে তাহারা বথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিল। পূর্বব-ভারতে 
হুগলী ও চট্টগ্রাম ছিল তাহাদের বাণিজ্যের প্রধান কেন্ত্র। ১৫৭৯ 

ষ্টান্ধে হগলীতে পর্ত গীজদিগের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। .) 

. পর্ভূগ্রীজরা ছিল.গোড়া রোমান ক্যাথলিক। হিন্দু ও মুসলমানদের 
উপর তাহারা ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ করিল এবং জলপথে তাহাদের 

দশ্ট্যবৃত্তিতে ভারতীয় বাণিজ্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। . পর্ত,গীজরা 
ক্রাতদ্বসের..বাবসা চালাইত এবং.অনাথ হিন্দু-মুসলমান শিশুদ্নিগকে খুষ্ট- 
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ধর্মে দীক্ষা দান করিত। নানা উৎপাতে জুদ্ধ হইয়। সম্রাটু জাহাঙ্গীর 

তাহার রাজ্যের সকল পর্ত,গীজকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দেন এবং 

থুষ্টার ধর্মের প্রকাশ্য অন্রষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 

পণ্ভগীজদের বিরুদ্ধে ওলান্দাজদের সভিত সন্ধি-স্যাত্রে আবদ্ধ হন। 

সমাটু শাঁচজাহানও পঞ্ভ,গাজগণকে দমন করিতে ক্ুতসঙ্কল্প হইয়া 

কাশিম খাকে বাংলার স্থবাঁদাঁর করিয়। পাঠান । ১৬৩২ খুষ্টান্দে কাশিম 

খা হুগলী অবরোধ করেন এবং তিন মাসের চেষ্টায় ভগলী অধিকার 

করিয়া উহা ধবংস করির। ফেলেন । 

কিন্কু ভাঙ্কো-ডা-গামা-র আবিষ্কত জলপথে কেবলমাত্র পন্ত গীজগণই 

লাভবাঁন হইল না--অন্যানা নানা ইউরোপীয় জাতিও একে একে ভারতে 

আসিয়া ভাজির হইলেন । 

১৫৯৯ খুষ্টাব্দের শেষের দিকে ২১৮ জন ইংরাঁজ বণিক সম্মিলিতভাবে 

এক কোম্পানী গঠন করেন এবং পূর্ববদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের 
অধিকার দিয়! ইংলগ্ডের রাণী এলিজাবেথ ১৬০ খুষ্টান্দে এই কোম্পানীকে 

এক সনন্দ দান করেন। সাধারণভাবে এই কোম্পানী ইষ্ট ইগ্ডিয়া 

কোম্পানী নামে পরিচিত । ওলান্দাঁজঃ ডেইন এবং ফরাসীগণও একে 

একে নিজ নিজ ইষ্ট ইগ্ডির়া কোম্পানী গঠন করেন। 

পর্তৃগীজগণ একদিকে বেমন জাহাঙ্গীরের বিরাগভাজন হইয়া! 

উঠিয়াছিল, অপরদিকে সেই মন্ুপাতে ইংরাজগণ লাভ করিয়াছিলেন 

সআাটের অন্ুগ্রহ। জাহাঙ্গীর ১৬১২ খুষ্টাব্দে ইংরাঁজগণকে স্তুরাটে 

বাণিজ্য-কুি নির্শীণের অনুমতি দেন। ইংলগ্ের রাজা প্রথম জেমস্ 

জাহাঙ্গীরের সভায় সার টমাস্ রো-কে দূত স্বরূপ পাঠান এবং ১৬১৫ 

খুষ্টাবে তিনি ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য কতকগুলি স্ুবিধা আদায় 

করেন। শাহজাহানের আমলে পর্ত,গীজর! বাংলা দেশ হইতে বিতাঁড়িত 
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হওয়ার পর ইংরাঁজর! হুগলীতে কুঠি স্থাপনের অনুমতি পান এবং বাধিক 

এককালীন কিছু টাক দিয়া বিনা শুক্কে বাংল! দেশে বাণিজ্যের অধিকারও 

লাভ করেন। 

১৬৩৯ খুষ্টাব্দে মাদ্রাজে ইংরাঁজদিগের বাঁণিজা-কুঠি নিশ্মিত হওয়ার 
পর তাহা রক্ষা করিবার জন্য এক দুর্গও তৈয়ারী কর! হয়। এ ছুর্গের 

নাম রাখা হয় ফোট্ট সেন্ট জঙ্জ। বর্তমানে যেখানে বোশ্ধীই নগরী 

গড়িয়া উঠিয়াছে এ স্থানটুকু ইংলগ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্ত,গীক্ 
রাঁজকন্তাকে বিবাঁহ করিয়া যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাত 

সমুদ্র তের নদীর পারে এ ক্ষুদ্র ভুখণ্ডটুকু নিজের অধীনে রাখিয়া উহার 

তত্বাবধাঁন করা ইংলগুরাঁজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই জন্য ১৬৬৮ 

খুষ্টাবে দশ পাউণ্ড বাৎসরিক খাজনায় ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীকে তিনি 

উহা স্থায়ীভাবে ইজারা! দেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান কলিকাত! নগরীর 

গোড়া পত্তন করেন কোম্পানীর কার্য্যাধ্যক্ষ জব চার্ণক সাহেব। 

কলিকাতায় জমিদারি-স্বত্ব লাভ করিয়া ইংরাজগণ ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে সেখানে 

এক দুর্গ নির্মাণ করেন এবং ইংলগ্ডের তত্কালীন রাজ! তৃতীয় উইলিয়'মের 

নামানুযায়ী উহার নাম রাঁথা হয় ফোর্ট উইলিয়াম । 

এইরূপে মাত্র একশত বৎসরের মধ্যেই ভারতের পশ্চিম, দক্ষিণ ও 

পূর্বব প্রান্তে ইংরাজগণের তিনটি শক্তিশালী বাঁণিজ্য-কেন্ত্র স্থাপিত 

হইয়াছিল ; কিন্ত তৎসব্বেও কোম্পানীর সঙ্কট ঘনীভূত হইল। অন্ঠান্ঠ 
ত্বদেশীয় বাণিজ্য-লোলুপ প্রতিষ্ঠীনের সভিত প্রবল প্রতিযোগিতায় ইষ্ট 

ইত্ডিয়। কোম্পানীর অস্তিত্ব হইয়! উঠিল বিপন্ন । যাহা হউক, পরিশেষে 
অপর একটি প্রবল প্রতিবোগী কোম্পানীর সহিত ইষ্ট ইগ্ডিয়৷ কোম্পানী 

মিলিয়! এক হইয়া যায় এবং সম্মিলিত নব-গঠিত কোম্পানীর নাম হয় 
“ইউনাইটেড. কোম্পানী”। নি, 
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হাত ও হুল্লাসী গতোন্র স্বার্থ-লহক্বীভ 

ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজগণকে 

কিন্তু শীন্রই ফরাসীর্দের প্রবল প্রতিদ্বন্দিতার সম্মুখীন হইতে হইল। 

ফরাসীরা ইতিমধ্যে পণ্ডিচারী, চন্দননগর, মাহে প্রভৃতি স্থানে বাঁণিজ্য-কুঠি 
ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নিজদিগকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার 

স্থযোগ খু'জিতেছিলেন। ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে বুদ্ধ 
তখনকার দ্রিনে ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার এবং ইউরোপে যুদ্ধ 
বাঁধিলেই ভাঁরতবর্ষেও দুইটি দেশের বাঁণিজ্য-কোম্পানীর মধ্যে বথারীতি 

যুদ্ধ বাধিয়া বাইত। ১৭০৭ খুষ্টাব্দে সম্রাট গুরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল 

লাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং সমগ্র দেশব্যাপী 

ভীষণ বিশৃঙ্খল! দেখা দেয় । সেই অরাঁজক অবস্থার মধ্যে নব-গঠিত ক্ষুত্ 

ক্ষুদ্র রাজ্য সকল নিজদিগকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে এবং অপরের উপর 

আধিপত্য বিস্তার করিতে পরম্পরের মধ্যে ঘ্ন্দ-কলহে মত্ত হইল । 

বৈদেশিক বাঁণিজ্য-কোম্পানীগুলির অন্যায় আধিপত্য লাভের প্রচেষ্টাকে 

সংযত করিবার মত কোনও শক্তি তখন ভারতবর্ষে ছিল না; সুতরাং 

ইংরাজ ও ফরাপীগণ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বাষ্ট্র গুলির বিবাদে নিজেদের মনোমত পক্ষ 
অবলম্বন করিয়া] অবাধে স্থবিধা আদায়ের ও বিরুদ্ধ শক্তিকে বিনাশের 

পথ খু'জিতে লাগিলেন । 

এইভাবে ইংরাজ ও ফরাঁপীদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল ১৭৪৪ 

খৃষ্টাব্দ হইতে । ডুপ্লের নেতৃত্বে ফরাঁসীর! কর্ণাটধুদ্ধগুলির প্রথম দিকটা 
সাফল্যলাভ করিতে থাকিলেও শেষের দিকে কিন্তু রবার্ট ক্লাইভ-পরিচালিত 

ইংরাজদের নিকট তাহাদিগকে হটিয়া যাইতে হইল। ডুপ্লের পরবর্তী 
ফরাসী গভর্ণর ইংরাঁজদিগের সহিত সদ্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সমগ্র 

দ্বাক্ষিণাঁত্যে ইংরাজগণের প্রভাব বিস্তৃত হইল। 
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কিন্তু তৎসত্বেও ইংরাজদিগের প্রতিষ্ঠালাভের মূল কেন্দ্র ছিল বঙ্গদেশ। 
বাংলার নবাব সরফরাজ খা-কে পদট্যুত করিয়া বিহারের স্থ্বাদাঁর 
আলিবর্দি খা বাংলার নবাব হইয়া স্বাধীন নৃপতির ন্যায় রাজ্য-শাসন করিতে- 

ছিলেন। ১৭৫৬ খুষ্টান্যে আলিবদ্দির মৃত্যু হইলে তাহার দৌহিত্র 
সিরাজন্দৌলা মাত্র ২৪ বৎসর বরসে নবাব হইলেন । শ্রাপ্রই ইংরাঁজদ্দিগের 
সহিত তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল এবং তিনি ইংরাজগণের কাঁশিম- 

বাজারের কুঠি দখল করিয়৷ কলিকাতা আক্রমণ করিলে কলিকাঁতার অধ্যক্ষ 

আত্মসমপণ করিলেন। ক্লাইভ এবং ওয়াটসন তখন মাদ্রাজ হইতে 
বঙ্গদেশে আসিয়া ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা পুনরায় দখল করিলেন । 

ইহার পর আর্স্ত হয় চন্দননগরে ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরাঁজদের অভিযান 

এবং এই ব্যাপারে সিরাঁজদোৌলার আপনি অগ্রাহা করা হয়। অবশেষে 
চন্দননগর ইংরাজদের তস্তগত হইল। 

স্ন্নাম্শিল সুদ _ন্মলাল নিল্লীজুদ্োলান্র আাপন্নাশ 

নবাব সিরাঁজদ্দৌলার বিরুদ্ধে বড় বস্ত্র এই সময়ে ব্যাপক এবং গভীর 

হই উঠিতে লাগিল। ইংরাঁজদের সাহায্যে সিরাজদৌলাঁকে সিংহাসনচ্যুত 
করিয়া তাহার সেনাপতি মীরজীফরকে বাংলার মসনদে বসাইবার জন্ত 

নবাবের মন্ত্রিগণ এক ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন এবং তাহাঁরই ফলে 

ক্লাইভ হাঁজার তিনেক সৈন্য লইয়! মুশিদাঁবাদ অভিমুখে অভিযান করিলেন । 

ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশি-প্রান্তরে নবাবের প্রায় সত্তর হাজার পদাতিক 

ও অশ্বারোহী মিলিত সৈন্যের সহিত ইংরাজ সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। 

সেনাপতি মীরজাফর ও অন্ঠান্তের বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধটি হইল নামে 
মাত্রই । ১৭৫৭ খুষ্টান্দের ২৩শে জুনের সেই এ্রতিহাসিক যুদ্ধে বিপুল 

সৈম্যবল থাঁকা সব্ধেও নবাব দিরাজন্দৌলাকে পরাজয় বরণ করিতে হইল। 
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পরাজিত হইয়া নবাঁব পলায়ন করিলেন, কিন্তু অচিরেই তাহাকে ধৃত করিয়া 

হত্যা! করা হইল। 

ইনার পর মীরজাফর নবাব হইলেন বটে? কিন্তু কতত্ব পাইলেন না। 

স্বাধীন নবাবের শেষ মধ্যাঁদা সিরাঁজদ্দোলার সহিতই সমাধিস্থ হইল। 
ই-রাঁজগণ ক্রমশঃ অধিকতর ক্ষমতা করায়তব করিতে লীগিলেন। চব্বিশ 

পরগণার জমিদারি মীরজাফর ইংরাঁজদিগকে প্রদান করিলেন । ১৭৬০ 

খষ্টান্দের প্রথম দিকে ক্লাইভ স্বদেশে ফিপ্সির। গেলে কোম্পানীর 

কন্মচারীদের মধ্যে ছুর্নীতি প্রবেশ করে এব লুবধ কর্মচারিগণের দাবী 

সম্পূর্ণ মিটাইতে না পারার ভন্ত হংবাঁজরা এ লালেহ মীরজাফরকে 

সিংহাসনচ্যুত করিয়! তাহার জামাত। মীরকাসিমকে বাংলার নবাব করিলেন । 

মীরকাঁসিম বদ্ধমানঃ মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম হংবাজদিগকে প্রদান করেন। 

মীরকাসিম ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা পুরুষ--তাহ নানা ব্যাপারে 

ইংরাজদের সহিত তীহার স্ব স্থায়া হইল না) ফলে যুদ্ধ বাধিরা উঠিল । 

নবাব পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইরা অবশেষে অধোধ্যার নখাবের 

আশ্রয় লইলেন এবং তাহার সাহায্যে পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন 3 

কিন্ত বক্সারের যুদ্ধেও মীরকাসিমকে পরাজয় পর্ণ করিতে হইল । 

মীরকাসিমের সহিত বিবাদ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজগণ পুনরায় 
মীরজীফরকে নবাব করেন এবং ১৭৬৫ থুষ্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যু হইলে 

তাহার পুত্র নাজিমউদ্দোলাকে বাংল।র মসনদ প্রদান করা হয়! এই সময় 

ক্লাইভ পুনরায় গভর্ণর হইয়৷ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। 

ইহভ্রাক্গতোব্র ক্ষমভ্ডালাভ্ভ 

বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ ইংরাঁজদের ক্ষমতালাভের ইতিহাসে একটি 

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্ররুতপক্ষে এই বিজয্বের দ্বারাই তাহারা ভবিষ্যৎ 
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ভারত-সামাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । পলাঁশির যুদ্ধের পর হইতেই 
ইংরাঁজগণ ক্ষমতা লাভ করিতে থাকেন এবং তাহাদের খেয়াল-খুসি মত 

নবাবকে সিংহাসনে বপাইতে, তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে এবং 

তাঁহাকে পরিচালিত করিতে আরভ্ত করেন । এতদিন পর্যন্ত ষে' ইংরাজ- 

গণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র ব্যবসাঁ-বাণিজ্য+ এই সময় হইতে 

তাহার রাস্ত্রীয় ক্ষমতারও অধিকারী হইতে আরম্ভ করেন । 

নাজিমউদ্দৌলাঁকে ইংরাঁজরা সর্বববিষয়ে দুর্বল করিয়া ফেলিলেন। মাত 

পদমধ্যাঁদা রক্ষার অতিরিক্ত সৈম্ধ রাখার ক্ষমতা নবাবের রহিল না। 

ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ইংরাঁজগণ কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন এবং 

তাহারাই নবাবের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করিরা দিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত 
হইল। ১৭৬৫ খুষ্টাব্বে দিল্লীর তৎকালীন শক্তিহীন মুঘল-সম্রাটু বাংলার 

নামতঃ প্রভূ দ্বিতীন শাহ.আলমের নিকট হইতে বাঁধিক ২৬ লক্ষ টাকার 

বিনিময়ে বাঁংলাঃ বিহার ও উড়িষ্যার রাঁজন্ব-আদীয় ও দেওয়ানী মামলার 

বিচারের ভার এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত “উত্তর সরকার”-নামীয় . 

জিলাগুলির অধিকার ইংরাঁজরা! লাভ করিলেন । বাঁংল/র নবাবের সহিত 

চুক্তি অনুযায়ী তাহারা হস্তগত কিলেন বাংলার শাঁপন-বিভাগের করতৃত্ব। 

ক্ষমতাহীন বাংলার নবাবের গন্য ইংরাঁজরা বাৎসরিক ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি 
নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এক সময়ের স্বাধীন নবাব এইরূপে বুত্তিভোগী 

নবাবে রূপান্তরিত ভইলেন। 

নবাব ও কোম্পানীর এই দ্বৈতশাসনের যুগে দেশে অতিশয় 

অরাজকতা ও বিশৃঙ্খন। উপস্থিত হইল। বাংলায় রেজ। খা এবং বিহারে 

শিতাব রায় কোম্পানীর তরফে দেওয়ানার কাজ করিতেন। তাহাদের 

অত্য/চ।রে জননাধারণের দুর্দশ।র সীমা রহিল না। ১৭৭০ খুষ্টাবের 

ভীষণ দুভিক্ষে (বাংল! ১১৭৬ সালের ছিয়ান্তরের ' মন্বন্তর”.) বাংলা 
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দেশের প্রায় এক-তৃতায়াংশ লে।ক অলহাঁয়ভাবে মৃত্যুকে বরণ করিল। 

১৭৭২ খুষ্টান্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংল বালা গভর্ণর হইয়া আসিয়া! অনেকটা 

শৃঙ্খল! স্থাপন করিলেন। হোষ্ট'স দিল্লার সম্রাটের ২৬ লক্ষ টাঁকা রাঁজন্ব 

বন্ধ করিয়া দিলেন এব” বাংলার নবাবেরও বাৎসরিক বুত্তি কমাইয়া 

অদ্ধেক করিয়! দিলেন | 

বুটিশ পার্লামেণ্ট এই সময় হইতে কোম্পানীর কাধ্যকে নিয়ন্ত্রিত 

করিবার জন্ত আইন পাঁশ করিয়? প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় ব্যাপারে হন্ত- 

ক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এইভাবে ১৭৭৩ খুষ্টান্দে 

লর্ড নর্থের নিরামক আইন এবং ১৭৮ খৃষ্টাব্দে পিটের ভারত-আইন 

পাশ হয়। 

লর্ড কর্ণওয়াঁলিশ টিপু স্থলতাঁনের বিরুদ্ধে হায়দ্রাবাদের নিজাম ও 

মারাঠাদের সহিত সখ্য স্থাপন করেন এবং ১৭৯২ খুষ্টাবে শ্রীরঙগপত্তন 

অবরোধ করিয়া টিপুকে সন্ধি করিত বাধ্য করেন। সেই সন্ধির সর্ত 

অনুসারে টিপুকে অর্ধেক রাঁজ্য হারাইতে হইল। টিপুর নিকট হইতে প্রাপ্ত 

রাজ্যার্দ ইংরাঁজ, নিজাম ও মারাঁঠার। ভাগ করিয়৷ লইলেন। ইংরাজগণের 

অংশৈ পড়িল কুগ্গঃ বড়মহলঃ মালাবারঃ দিন্দিগাল ইত্যাদি স্থান। 

সার জন শোর সাদাীৎ আলি খ।-কে অধযোধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 

করেন এবং তাহার সহিত সন্ধি করিয়া এলাহাবাদ হস্তগত করেন। 

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ব়লাট হইয়া! আসিলেন লর্ড ওয়েলেম্লি। তিনি 

আসিয়া “অধীনতামূলক মিত্রতা” নীতির প্রবর্তন করিলেন । এই শীতি 

অন্তষায়ী ভারতীয় রাঁজন্যবর্গকে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া ইংরাজের শরণ 

লইতে আহ্বান জানান হইত এবং তাহার বিনিময়ে ইংরাজ-কতৃ পক্ষ 

তাহাদের রাজ্য সীম! অক্ষুপ্ন রাখিয়া বৈদেশিক আক্রমণ হইতে তাহাদিগকে 

রক্ষা করিবার আশ্বাস দিতেন। যিনি “অধীনতামূলক মিত্রতা” গ্রহণ 
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করিতেন, তাহার আর অপর বৈদেশিক শক্তির সহিত সন্ন্ স্থাপন করার 

অধিকার থাঁকিত না। উক্ত মিত্রতা-স্থাপনকাঁরী রাঁজাকে নিজ ব্যয়ে 

একদল বুটিশ সৈন্য পোষণ করিতে হইত অথব! এর সৈন্যদল রাখিবার জন্য 

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে খরচ বোৌগাইতে হইত। 
এই মিত্রতা যিনি সর্বপ্রথম গ্রহণ করিলেন, তিনি হইলেন হা্রোবাদের 

নিজাম । টিপু এই মিত্রতা স্বীকারে সম্মত হইলেন না, তাই মহীশূরের 

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। টিপু যুদ্ধে নিহত হইলেন। টিপুর পিত। 

হায়দার আলি ঘে হিন্দু-রাঁজবংশের হস্ত হইতে ১৭৬৬ খুষ্টাব্দে মহীশূর 

কাড়িরা লইয়াছিলেনঃ মহীশুর রাঁজ্যের কতকাংশ সেই রাজবংশের হস্তেই 

পুনরার ফিরাইরা দেওয়া হইল--কতক।|ংশ দখল করিা লইলেন ইংরাজগণ 

ও নিজাম । মহীশুরের হিন্দু রাজা ইংরাজদের বগ্ততা স্বীকার করিলেন। 

“অধীনতামুলক মিত্রতা” গ্রহণের ফলে নিজামকে বে বুটিশ সৈম্তদল রাখিতে 

হইয়াছিল, তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য মহীশুর রাঁজা হইতে প্রান্ত ভূখণ্ড 

নিজাম শীঘ্রই ইংরাঁজগণকে অর্পণ করিলেন । 

রাজ্য অধিকার করাই ছিল ওয়েলেস্্লির মূল নীতি । ১৭৯৯ খুষ্টাব্দে 

তাঞ্জোর এবং স্ুরাট ও ১৮০১ খ্ষ্টান্দে কর্ণাট বুটিশ রাজ্যভূক্ত কর! হইল। 
অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে তিনি রোহিলখণ্ত, গোরক্ষপুর প্রভৃতি 

কাড়িযা লইলেন। পর্ভগীজ, ফরাঁপী ও ওলান্নাজ-অধিরুত বহু স্থানও তিনি 

বুটিশ-রাঁজ্যের অন্ততুক্তি করেন। মাঁরাঁঠা-নায়ক দ্বিতীয় বাছিরাও 

( পেশোয়! ) ১৮০২ খুষ্টাবদ এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়। পিন্ধিরা ও ভে 1স্লা 

১৮০৩ খুষ্টাব্দে “অধীনতামুলক মিত্রতা” গ্রহণ করিলেন । দৌয়াব, কটক 

প্রভৃতি স্থানগুলি ইংরাজ অধিকারে গেল। 

লর্ড মিণ্টোর আমলে রণজিৎ সিংহের সহিত বুটিশের যে সন্ধি হয়ঃ 

তাহাতে ব্রণজিৎ সিংহ শতদ্র নদীর পূর্ধ দিকের কোনও রাজ্যের ব্যাপারে 
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হস্তক্ষেপ না করিতে স্বীকৃতি দান করেন। তাহার ফলেঃ শতদ্রর পূর্বব- 

দিকম্থ শিখ-নাঁয়ক্গণ বুটিশের প্রভাবাঁধীনে চলিয়! গেলেন। 
১৮১৩ খৃঠান্দে কোম্পানী আবার ইংলগ্ডের রাজার নিকট হইতে নূতন 

সনন্দ লাভ করিল। বুটিশ পার্লামেন্ট নন্দ দিবার সময় এইবার 

কোম্পানীর উপর নানাঁবিধ সন্ত আরোপ করিয়া তাহার ক্ষমতা সম্কুচিত 

করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। কোম্পানীকে পুনরায় বিশ বৎসরের 

জন্য সনন্দ দেওযা! হইল বটে, কিন্কু ভ।রতীয় বাণিজ্যে কোম্পানীর আর 

একচেটিয়! অধিক।র রহিল না। ভারতের উপর ইংলগেশ্বরের সার্বভৌম 

অধিকার ঘোষিত হইল। 

মার্ুকুইস্-অফ-হেষ্টিংসের আঁমলে সেনাপতি অক্টারলোনীর অধি- 

নাঁয়কত্বে নেপালের বিরুদ্ধে ষখন অভিধান হয় তখন নেপাঁল-দরবার সন্ধি 
করেন। ১৮১৬ খুষ্টাবধের সগৌলির সন্ধি-সর্ত অনুযায়ী কুমাঁযুন, গা ওয়াল 

এবং আরও নানা স্থান ইংরাঁজগণ লাভ করিলেন। সিকিমের উপর নেপাঁল- 

দরবারের আর করৃত্ব রহিল না। 

১৮১৭ খুষ্টাব্দে এক নূতন সন্ধিদ্বারা ইংরাঁজগণ তৎকালীন পেশোয়ার 

নিকট হইতে কোঙ্কন প্রদেশ ও কয়েকটি দুর্গ হন্তগত করেন। পরে 

পেশোয়ার সহিত বুদ্ধ উপস্থিত হইল এবং কয়েকটি যুদ্ধে তিনি পরাজয় 

স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তখন তিনি রাজ্য ত্যাগ করিরা 

কানপুরের কাছাকাছি বিএরে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং স্থির 

হইল, যে,তিনি বৎসরে আট লক্ষ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইবেন । পেশোয়ার 

রাজা ইংরাজ-রাঁজহের অন্ততূক্ত হইরা গেল এবং পেশোয়ার পদও আর 

রহিল না। বুটিশের বশ্যতা স্বীকার করিরা শিবাজীর জনৈক বংশধর 
ক্কুদ্রায়তন সাতার! রাজ্যের রাজা হইলেন। 

আগা সাহের ভি]স্লাও বুটিশ্রে বিরুদ্ধে, সংগ্রাম করিয়া প্র একই 
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বৎসরে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন । নর্মদা নদীর উত্তরাংশে অবস্থিত 
ভৌস্লার রাজ্য বুটিশ-সাম্রাঁজ্যের অন্তভূক্ত করা হইল এবং এক নূতন 
অধীন রাজাকে ভার দেওয়া হইলরাজ্যের অবশিষ্ট অংশ শাঁসনের। এ সালেই 
হোলকারও .যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিয়া ইংরাজের বশ্ঠত! স্বীকার করিলেন। 

লর্ড আমহার্টের আমলে ব্রন্ম-রাঁজের সহিত বুটিশের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। 
ব্রহ্মরাঁজ্য তখন আসাম ও মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৮২৪ খ্ুষ্টান্ে 

্রহ্মদেশীয় সৈন্তগণ ইংপাঁজগণকে আক্রমণ করিলে বুটিশ সৈন্যরা সেই 

আক্রমণ প্রতিহত করিয়৷ তাহাদিগকে আসাম সীমান্ত হইতে বিতাড়িত 

করে। পরে বাম্পীয় পোতে প্রেরিত একদল সৈন্য গিয়া রেঙ্গুণ 
অধিকার করে এবং ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যরা যুদ্ধে বিপধ্যয়ের সম্মুখীন হয়। 

অবশেষে ১৮২৬ খুষ্টাবে ইয়ন্দীরোর সন্ধি অনুসারে ব্রদ্ধরাজ আসাম, 
আরাকান, টেনেসেরিমের উপকূল ও মার্তীবানের খানিকট1 অংশ 

ইংরাজদিগকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। ভরতপুরের নূতন রাজা 
ইংরাজের প্রতৃত্ব অস্বীকার করায় তাহাকে উৎখাত করিয়া এক মনোনীত 

রাজাকে ভরতপুরের সিংহাসনে ১৮২৬ খুষ্টাব্ধে বসানো হইল। 

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী আবাঁর বিশ বৎসরের জন্য ইংলগ্ের রাঁজার 

প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য-শাসনের অধিকার-সম্বলিত নূতন সনন্দ প্রাপ্ত 
হইল। বাংল! দেশের গভর্ণর তখন হইতে ভারতের গভর্ণর-জেনারল্ 

উপাধি লাভ করিলেন। বেটিক্কের শাসনকালে জয়ন্তিয়া, কাছাড়, কু্গ, 
এবং মহীশূর বুটিশ-শাসনাধীনে আনীত হইল। 

লর্ড এলেনবর৷ সিদ্ধুর আমিরগণের বিরুদ্ধে অযথা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া 

সিদ্ধুদেশ ইংরাজ-অধিকারে আনয়ন করিলেন। 
পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাহার রাজ্যে ভ্রানক, 

বিশৃঙ্খল! উপস্থিত -হুইয়াছিল। রণজিতের শক্তিশালী সৈম্বদল তাঁহার 
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পাচ বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজেরাই 
রাজ্যের সর্বেসর্ববা হই! উঠিরাছিল এবং পূর্ধের মত তাহাদের মধ্যে 
শৃঙ্খলাও আর বর্তমান ছিল না । এই অবস্থায় লর্ড ভাঁডিং-এর আমলে 
শিখগণের সহিত ইংরাঁজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন 
করা সত্বেও শিখসৈন্তগণ পরাজষ্ব বরণ করে। ১৮৪৬ খুষ্টাব্বে লাহোরের 

সন্ধি দ্বার ইংরাজগণ শিখদিগের নিকট হইতে কাশ্মীর, হাঁজারা জেলা, 

জলম্ধর-দোয়াৰ এবং শতদ্র নদীর দক্ষিণাংশের সমুদয় ভূখণ্ড আদায় 

করিয়া লন। অবশিষ্ট অংশে দলীপ সিংহ নামে মাত্র রাজ! হিসাবে বর্তমান 

থাঁকিলেও কাধ্যতঃ সার হেন্রী লরেন্সই পাঞ্জাবের শাসন-কার্ধ্য চালাইতে 
লাগিলেন। শিখসৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করিয়। একদল বুটিশ সৈম্তকেও 

লাহোরে রাখিয়া দেওয়া হইল। ৭৫ লক্ষ টাকায় কাশ্মীর বিক্রীত হইল 

গোলাপ সিংহ নামক এক ব্যক্তির নিকট। লর্ড ডালহৌসির আমলে 
দ্বিতীয় শিথযুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে ১৮৪৯ খুষ্টাব্দে পাঞ্জাব 
সরাঁসরি বুটিশ-রাঁজ্যের সহিত সংযুক্ত করা হয় এবং একটা বাৎসরিক 

বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়। হয় দলীপ সিংহের জন্য । 

ডালহৌসি ছিলেন একজন জবরদস্ত বড়লাট। যে কোন উপায়ে 

রাজ্য-গ্রাসই ছিল তাহার মূল নীতি। কেবলমাত্র এক ঘোষণাপত্র দ্বারা 
অযোধ্যার নবাবের কুশীসনের আছিলায় বিনা কারণে তিনি তাহার রাজ্য 

দখল করিয়া লইলেন। ইহা ব্যতীত আর একটি নূতন নীতিকেও ভাল- 

হোসি কাঁধ্যকরী করিয়া তুলিতে লাগিলেন । দেশীয় রাজন্বর্গের উত্তরাধি- 

কার-গ্রহণ দ্বাবী তিনি স্বীকার করিতেন না। ফলে কোনও রাজা যদি 
পুত্রহীন অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন, তাহা হইলে তাহার পোস্তপুত্রকে 

ডালহৌসি সিংহাসনে বদিতে না দিয়া তাহার রাজ্য সরাসরি বুটিশ 

সাঁআ্াজ্যের অন্তরক্ত করিয়া ফেলিতেন। এইভাবে ঝাসী, জাতারা, 
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সম্থলপুরঃ নাগপুর,+জৈংপুর ইত্যাদি বহু রাজ্য ডালহৌসি বুটিশ-শাসনাধীনে 
আনয়ন করিয়াছিলেন । সিকিমের রাজার সহিত যুদ্ধ করিপ্না তাহার 
রাজ্যের খানিকটা অংশও ডলহৌসির আমলে কাঁড়িয়! লওয়া হইল। 

পেশোয়! বাঁজিরাও-এর মৃত্যুর পর ডালহৌসি তাঁগর দত্তকপুত্র নানা 
সাহেবকে বুদ্তি দেওয়! বন্ধ করিরা দিলেন । কর্ণাটের নবাবের মৃত 

হইলে নবাবী পদ লোপ করা হইল। তাঞ্জোর রাজ্যের ব্যাপারেও অনুহ্গত 

হইয়াছিল এ একই নীতি । ভায়দ্রীবাঁদের নিজাম বেরার প্রদেশ ও আরও 

কয়েকটি জেন! ইংবাজদের হস্তে ছাঁড়িয়। দিলেন । 

লর্ড ক্যাঁনিং-এর আমলে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের জগ্য সব্ধ- 

প্রথম ভরতব্যাপী মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। এই সংগ্রামের সময় 

বহুস্থানই ইংরাজদিগের হাতছাড়া হইয়। বায় এবং তীহাদিগকে নৃতন 

করিয়া বহু স্থানই পুনরায় জর করিতে হয়। এই সংগ্রামের পর 

১৮৫৮ খুষ্টান্ে এক ঘোষণাপত্র দ্বারা মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের 

শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন । তখন হইতে ভারতের শাঁসন-ব্যবস্থা 

প্রত্যক্ষভাবে বুটিশ পাল।মেন্টের অধীনে চলির! গেল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে 

ঘোষিত হইল ভারতে কোম্পানীর শাসনের অবসান । 

ইহাই ভারতবর্ষে বুটিশ-সাম্।জ্য-বিস্ৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । বাঁণিজা- 

লোলুপ সাম্রাজ্যবাঁদে এই ইতিহাস পুষ্ট এবং কপটতা, উৎপীড়ন,, হত্যা 

ও অন্তায়াঁচরণের দ্বারা ইহা! দুষ্ট ও কলঙ্কিত। বণিকের মানদণ্ড এইভাবেই 
একদিন রজনী-প্রভাতে রাঁজদগ্ডবূপে দেখা দিধাছিল। জাহান্বীরের 

রাজ-সভার আগত সম্রাটের অনুগ্রহ প্রার্থীর দল একদিন ভারতের শেষ 

স্বাধীনতার চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত করিয়৷ প্রাপ্ত অচ্গ্রহ ও আতিথ্যের যোগ্য 

প্রতিদান .দিয়াছিলেন নিশ্চয়ই ! 



স্কাথানতানর 

প্রথম সহাসসনর-১৮৫৭ 

এসেছে সে এক দিন 

লক্ষ পরানে শঙ্কা না জ।নেঃ না রাখে কাহারো খণ । 

জীবন মৃত্যু পায়ের ভূত্য, চিত্ত ভাবনাহীন। 

_ রবীন্দ্রনাথ 





সহাসৎগ্রামেল্র সপউক্ডমিক্া 

টরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বিশাল ভারত-সাম্াজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায় 
এবং বহু নূতন নৃতন শক্তির অভ্যুদয় ঘটে । এই বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে 
তিন্দুৎ মুনলমান, মারাঠা, শিখ ও রাজপুতদিগের নাম উল্লেখযোগ্য । 

ইহাদের একজনের স্বার্থের সহিত আর একজনের স্বার্থের কোনও সামগ্তস্ত 

ছিল না এবং সকলেই আপন আপন প্রাধান্ত ও প্রতিপত্তি বিস্তারেই 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । এই সকল সম্প্রদার ও শ্রেণীর ঘরোরা বিবাদ 

ও সংঘর্ষের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়িয়! উঠিতেছিল ইংরাজের ভারত-সাম্রাজা । 
ভারতীয় শক্তিসমৃহ ইংরাজের প্রভূত্ব-প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকটায় ইংরাঁজ- 

দিগকে নিজেদের প্রবল প্রতিদ্ন্দা হিসাবে গ্রহণ করেন নাই । তাহার 

ইংরাজগণকে বিচার করিতেন একটি বিদেধা বণিক জাতি হিসাবে-- 

ধাহাদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ব্যবপা-বাণিজা করা এবং বাণিজ্যের নিরাপত্তা 

বিধান করা ব্যতীত অন্ত কিছু নয়। ভারতবর্ষে ইংরাজরা যে একদিন 

অধিরাজত্ব স্থাপন করিতে পারেন, ইহা ছিল তাহাদের কল্পনারও অতীত ; 

সুতরাং নিজেদের গৃহ-বিবাঁদে ব্ব স্ব শক্তিকে বদ্ধিত করিবার জন্য বিপক্ষের 

বিরুদ্ধে ইংরাঁজ-শক্তির সহায়তা প্রার্থনা করিতেও তীহার! দ্বিধা বোধ করেন 

নাই। 

কিন্তু যখন তীহাদের চমক ভাঙ্গিলগ তখন সকলে দেখিতে 

পাইলেন যে, ধীরে ধীরে তাহাদের সকল স্বাধীনতাই লুপ্ত হইয়াছে । যে 

সকল স্থানকে প্রত্যক্ষভাবে বুটিশ-শানাধীনে আনা হইয়াছিল, সেগুলির 

তো কথাই নাই-_দেণীয় রাজ্যগুলিরও অধিকাংশকেই ভয় “অদীনতামূলক 
মিত্রতা* গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে নতুবা অপুত্রক রাজার দণ্তকপুত্র 

গ্রহণের দাবী স্বীকার না করিয়া ইংরাজের মনোমত কোনও শাঁসককে 



২০ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 

সিংহাসনে বসাইয়। দেওয়। হইয়াছে । অবশিষ্ট বাঁজ্যগুলিরও নিজেদের 

বিবেচনামত বাধ্য করিবার স্বাধীনতা নাই । আসমুদ্র-হিমাঁচল সমগ্র ভারত- 

বর্ষটাই তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে ও নির্দেশে শাসিত হইতেছে। 

আসল অবস্থাট1 উত্তমরূপে উপলব্ধি করিবার পর হইতেই সকলের 
মনেই অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল । বিশেষতঃ ভারতীয় সিপাহীদের 

মনে কিছুদিন পূর্ধব হইতেই ইংরাজদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ঘ্বণা জমিয়া 

উঠিতেছিল ; কারণ বুটিশদের জন্য তাহারা রাঙ্গ্য জর করিত, কিন্তু যোগ্য 
সমাদর ও বেতন লাভ করিত না, উপরন্ত নানা লাঞ্ছনাই ভোগ করিত। 

ইংরজগণ ভারতীয়দিগকে বিশ্বাস করিতেন না। কোনও উচ্চ পদে 

ভারতীয়ের নিয়োগ অসম্ভব ছিল বলিলেই চলে। সেনা-বিভাগের কোনও 

ব্যক্তি অধিক যোগ্যতা অঞ্জন করিলেই তাহাকে বিদায় দেওয়! হইত। 

একজন সাধারণ ইংরাজ সৈনিকের বেতন একজন ভারতীয় সিপাহী 
অপেক্ষা ছিল অনেক বেশি । অযৌধ্য! প্রভৃতি রাজ্যগুলি ইংরাঁজদের ছারা 

অধিকৃত হওয়ার ফলে বহু সৈনিককে বেকার হইয়া পড়িতে হইয়াছিল এবং 

ইহাতে তাহার! অতিশয় ক্ষিগডও হইয়াছিল। এই সকল বেকার সৈনিকের 
বহু আত্মীয়-স্বজন ইংরাঁজদের অধীনে সৈন্তদলে কাজ করিত এবং এই 

সকল সঙ্গতিবিহীন বেকার সৈনিকের দুর্দশা দেখিয়া ইংরাজদের উপর 

তাহারাও রুষ্ট না হইয়! থাকিতে পারে নাই। এতদ্যতীত বৃটিশ-সাম্রাজ্য 

দিনে দিনে বিস্তৃতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সৈম্যদিগেরও বহু দূর-দূরান্তরে 

যুদ্ধ-যাত্রা করিবার ক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছিল, অথচ ইহার জন্য তাহাদিগকে 

অতিরিক্ত কিছুই দেওয়া হইত না; উপরন্ত কতকগুলি সুবিধা হইতে ক্রমশ: 

পিপাহীর্দিগকে বঞ্চিত করা হইল। স্বধন্ম ত্যাগ করিয়া কোনও সিপাহী 
ৃষ্টান হইলেও তাহাকে উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া লোভও দেখান 
হইত। সমুদ্র-যাত্রায় হিন্দুসিপাহীর্দের আপত্তি গ্রাহ্া করা হইত ন!।. 
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নৃতন ভূমি-বন্দৌবস্তে বে-পরোয়াভাবে খেয়াল-খুসি মাফিক কাজ করা 

হইতেছিল। লোকের মনে একটা অনিশ্চয়তার ভাব ফুটিয়া উঠার ইহা 

অন্তম কারণ । সমস্ত দলিলপত্র অগ্রাহ করিয়া জমিদার ও তাঁলুক- 

দারদের নিকট হইতে জায়গা-জমি কাঁড়িতা লইয়া উচ্চহারে রাজন্বের 

বিনিময়ে সেইগুলি বিলি করা হইতে লাগিল। জনসাধারণ উতৎপীড়িত 

হইতে লাগিল নৃতন নূতন ধার্যা করে। ইহার উপর আবার দেখা দিল 

মুদ্রা-সঙ্কট | 

যে সকল রাজাকে রাজ্চ্যুত কর! হইয়াছিল, বুটিশের স্বেচ্ছাচারিতার 

বোগ্য প্রত্যুত্তর দিবার জন্য তাঁহীরাও স্থযোগ অদ্বেষণ করিতেছিলেন। যে 

সকল রাজাকে কেবল বুটিশের বশ্ঠতা শ্বীকার করাইয়া রাখা হইয়াছিল, 

কিন্তু রাঁজ্য কাঁড়িয়া লওয়! হয় নাই-_ তাহারাও বিশেষ নিশ্চিন্ততা বোধ 

করিতে পাঁরিতেছিলেন না; কারণ যে কোনও মুহূর্তে যে তীহার্দিগকেও 

সিংহাসনচ্যুত করা হইতে পারে, এমন একটা আশঙ্কা তাহাদের মনেও 

বর্তমান ছিল। 

দেশে তখন পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছিল খুষ্টধন্মের প্রচার । নান! স্থানে 
আশ্রয়-কেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া দরিদ্রঃ অনাথ, নিরাশ্রয় শিশুদিগকে 

ুষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হইত । সমগ্র ভারতবর্ষকে একদিন খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত 

করার শুভ সম্ভাবনার বিষয় বোর্ড অফ. ডিরেক্টর সভাপতিও পার্লামেণ্টে 

উাল্পথ করিয়াছিলেন। দেশে তথন রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ লাইন ইত্যাদির 

নূতন পত্তন হইতেছিল। পাশ্চান্ত্য সভ্যতার এই প্রসারেও জনসাধারণ 
অতিশয় সন্দিগ্ধ হইয়। উঠিতেছিল। 

এইভাবে নান! কারণে সকলের মনেই ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে একট! 

দ্বণা ও বিদ্বেষের ভাব জাগিয়া অসন্তোষের বহ্ছি ধূমায়িত হইতে লাগিল। 

১৮৫৭ সালে মহাসংগ্রামের পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের যে অবস্থাঁ-তাহাকে 
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বারুদাগারের সহিত তুলনা করা বাইতে পারে । যে কোন মুহূর্তেই 

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-সংধোগে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পূর্ণ সম্ভাবনা তাহার নধ্যে 

বি্কমান ছিল। 

হাহ গ্রাতল্স নাজ বর্গ 

বৃদ্ধ বাহাছুর শাহ. তথন দিল্লাতে নামে মাত্র মোগল-সত্্রাট । দেশের 

বিদ্রোহকামী নাঁয়কবর্গ তাহাকেই সব্বাধিনায়ক হিসাবে গ্রহণ করিলেন। 

বিদেশী শাসনকে দেশ হইতে নিম্মুল করিবার উদদগ্র প্রেরণায় হিন্দু ও 

মুসলমান__দেশের এই দুইটি বুহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্যধ্য সম্প্রীতি 

স্থাপিত হইল। ইংরাজ-বিতাড়নে হিন্দুদের সাহীধ্য পাইলে গো-কোর- 

বানী বন্ধ করিয়া! দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল বেরিলীর বাহাদুর খানের 

ঘোষণায় । বাহাছর শাহ.ও সম্প্রীতির নিদর্শন শ্বরূপ দেশে গৌ-হত্যা বন্ধ 

করিয়া দিবার জন্য নির্দেশ দান করিলেন । হইংরাজ-বিতাড়নই ছিল 

সম্রাটের মূল লক্ষ্য-_সাআাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়। সেইজন্য উপযুক্ত 

নায়কের নেতৃত্বে সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হউক,-_-ইহাই ছিল তাহার একান্ত 

বাসনা । বিদেশী শক্রকে বিতাড়িত করার কাধ্যে যে সকল রাজ সহায়তা 

করিবেন, তাহাদের সন্মতিক্রমে গঠিত নৃপতি-সংসদের হস্তে শাসনভার দান 
করিয়। তিনি সিংহাঁসন-ত্যাগেও প্রস্তত ছিলেন। বিদ্রোহীরাও তাহাকে 

এতদূর শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত যে, তাহারা বখন দিল্লীতে বাহাদুর শাহের নিকট 

উপস্থিভ হইয়াছিল, তখন তিনি অর্থাভাববশতঃ তাহাদের বেতন দিবার 

অক্ষমত৷ প্রকাশ করিলেও তাহার! নিরুৎসাহ হয় নাই। জাতীয় সম্মান 

রক্ষাই তথন তাহাঁদের নিকট বড় কথা__বেতনের প্রশ্ন নয় । তাহারা 

প্রতিশ্ষতি দিল-_সকল স্থানের বুটিশ-ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া আনিয়৷ তাহার! 

বাহাদুর শাহকে প্রদান করিবে। 
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উত্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন সামরিক কেন্দ্রের সহিত যোগাঁষে!গ স্থাপন 

এবং পরম্পর পৃথক্ দল ও শক্তিসমূহের সমন্বয় সাধনে নাঁনা সাহেব, 

আজিমুল্লা! থান ও তাতিয়া টোপীর নাম সবিশেষ উল্লেখবোগ্য । সর্বশেষ 

পেশোয়। দ্বিতীয় বাঁজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানা সাচেব ১৮২৪ খুষ্টাব্ধে জন্ম 

গ্রহণ করেন । নাঁনা সাতেব ছিলেন অতিশর কুট কৌশলী এব" তাহার 

বাহিরের আচার-আচরণ দেখিয়া তাহার ভিতরের আসল মানুষটিকে চেনা 

সহজ ছিল না। থাহারা পেশোরাঁর সন্মান ও বুত্তি হইতে তাহাকে 
স্বৈরাচারের দ্বারা বঞ্চিত করিয়াছিলেন_-উ।হাদের বিরুদ্ধে থে কি পরিমাণ 

তীব্র বিদ্বেষ তাহার হৃদয়ে সঞ্চিত ছিল, তাহা তাহার বাহ্িক আরাম-বিলাস 

দেখিয়া কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, 
এই নানা সাঁহেবই ছিলেন ১৮৫৭ সালের ' মহাঁসং গ্রামের রহস্যময় 

মহানায়ক। রাজ্যত্রষ্ঠ ও বৃত্তি হইতে বঞ্চিত অবস্থায় তিনি কানপুরের 

নিকটস্থ বিঠুরে একজন কেরাণী হিসাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। 
ইংরাজদের বিরুদ্ধে সৈশ্-সংগঠন ও বিদ্রোছের বাণী প্রচারে তিনিই ছিলেন 

অগ্রণী। তাহার পরাক্রম ও দক্ষতায় বুটিশ সৈম্তগণকে বহুবার ঘোর 

বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। 

মআজিমুল্লা খান ছিলেন নানা সাহেবের প্রধান মন্ত্রী। তিনি ছিলেন 

একজন কুটনীতি বিশারদ । প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ইংরাজগণের 

খানসাম। কিন্ত নিজের প্রতিভায় তিনি নান! সাহেবের প্রধান পরামর্শ দাতা 

হইয়া উঠেন। ইংরাজি ও ফরাসী ভাষায় তাহার ব্যুৎপত্তি ছিল। 
(পেশোয়ার মামল। কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে বুঝাইয়! দেওয়ার জন্য 

নানা সাহেব তাহাকে ইংলগ্ডেও পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে এবং 

ক্রিমিয়ার রণক্ষেত্রে তিনি ইংরাজদিগের রণক্ষমতা এবং সমর-কৌশল 

'ঈগ্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান-সঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ভারতে প্রত্যা- 
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বর্তনের পথে তিনি ভারতীয় বিদ্রোহে তুরস্ক ও আফগানিস্থানের সাহাষ্য 
লাভের জন্তও চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

নান! সাহেবের সেনাপতি ছিলেন রণ-নিপুণ মারাঠি ব্রা্গণ ভীতি 

টোপী। ততিয্বা টোপী নানা সাহেবের আবাল্য বন্ধু ও কল্যাণকামী। 

ঠাতিয়৷ টোপা ৪ 

শৌধ্য-বীধ্য এবং কুট-কৌশলের সংমিশ্রণে তীাতিয়া টোপী ছিলেন 
অসাধারণ--তীহাঁর তুলনা কেবলমাত্র তিনি নিজেই । তাহার তীক্ষ বুদ্ধি 

ও দুরদশিতার ফলে বহু বিপদ-আপদ্দ হইতে বহুবার বিদ্রোহীরা রক্ষা 

পাইয়াছিল। তীহারই চেষ্টায় গোয়ালিয়র রাজ্যের অজেয় সেনাবাহিনী, 

ছুর্গ ও ধনভাগ্ডার বিদ্রোহীদের অধীনে আসিয়াছিল । পর 

এই বিদ্রোহের ইতিহাসে ঝণাসীর অসামান্য রূপসী বিশ বৎসর বয়স্ক! 



স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ২৫ 

রাজ্যচ্যুত৷ বিধব! রাণী লক্ষমীবাঈ আপনার মহিমায় আপনি সমুজ্জল। স্থীয় 

রাজ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে তিনি বিদ্রোহিগণের নেত্রীত্ব লইয়া পুরুষের বেশে 

তরবারি হস্তে রণন্গেত্রে যুদ্ধ করিতেন এবং অশ্বীরোহণে তিনি ছিলেন 
অতিশয় নিপুণা । তীক্ষ বুদ্ধি ও অসাধারণ সাহন ছিল তীহার চরিত্রের 

বৈশিষ্ট্য । ইংরাজেরা যখন তাহার রাজ্য বলপূর্বক দখল করেন, তখন 
তিনি দৃঢ়কগে জানাইয়াছিলেন,_-“মেরি ঝাঁদী নেহি দ্েউঙ্গী।” সেই 
উক্তির যাথার্থ্য তিনি নিজের প্রাণ দিয়াও প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন । তিনি 

ছিলেন বিদ্রোহীদের উৎসাহ এবং প্রেরণার উৎস। তাহার বীরত্ব দর্শনে 
ইংরাজ-সেনাপতিকেও বলিতে হইয়াছিল,--“যদিও তিনি নারী, তবু 

বিরদ্ধপক্ষে তারই সমরকুশলত৷ ছিল সবার চেয়ে বেশি ।” 

মহাবিদ্রোহের অপরাপর নায়কগণের মধ্যে বিহারের জমিদার-সম্তান 

রাঁজা কুমার সিংহ এবং ফৈজাবাদের মৌলভী আহম্মদ শাহের নাম করিতে 

হয়। গেরিলা যুদ্ধে কুমার সিংহের ছিল অসাধারণ দক্ষতা । বয়সে তিনি 

বৃদ্ধ হইলেও কর্মক্ষমতায় তিনি কাহারও অপেক্ষা নূন ছিলেন না। 
আহম্মদ শাহ. ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। বুটিশের বিরুদ্ধে অযোধ্যা 

সুপ্ত জনসাধারণকে তিনিই করিয়াছিলেন জাগ্রত এবং উদ্বোধিত। 

ইংরাজদের দ্বার! ধৃত হইয়া তাহার ফাঁসির আদেশ হইলে ক্ষিপ্ত বিদ্রোহীর! 

জেলথান! ভাঙ্গিয়! তাহাকে উদ্ধার করিয়া! আনিয়াছিল। 

হহহঞ্রাতমব্র ব্যাপ্তি এন শ্রকিগুওভ। 

বুটিশের তখন বড় ছুর্দিন। তখন তাহাদের যুদ্ধ চলিতেছিল ইউরোপে 

রাশিয়ার সহিত এবং এশিয়ায় চীন দেশের সহিত। সেইজন্য ভারতবর্ষে 

অধিক সৈন্য নিয়োগ করা ইংরাজগণের পক্ষে তখন সম্ভব, ছিল না। 

ভারতবর্ষে তখন ইংরাজসৈন্ত ছিল মাত্র ৪০ হাঁজার এবং ভারতীয় সৈন্ঠ 



৬ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 

ছিল প্রায় ২ লক্ষ ১৫ হাজার। ভারতীয় সৈম্তগণ নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে 

সম্পূর্ণ 'সচেতন ছিল। ইংাঁজগণ তখন বু গুরুত্বপূর্ণ সামব্রিক ঘণটিও 
ভারতীয় সিপাহীদের তত্বাবধানে রাখিতে বাঁধ্য তইয়াছিলেন ) সুতরাং এক- 

যোগে ভারতের নানা স্থানে অভ্যুত্থানের দ্বারা বুটিশ-শক্তিকে পর্যাদস্ত 

কারবার জন্য গোপনে গোপনে চতুদ্দিকে প্রস্তুতি চণিতে লাগিল । 

বিদ্রোহের অন্কুল আবহাওয়া স্টিল জন্য ইনা প্রচারিত হইল বে, 

ভারতে বূটিশ-শাননের সমাপ্তি ঘনাইয়া আসিরাছে। গণতকার, সাধু, 

সন্ন্যাসী ফকির -সকলেহ ঘোষণা করিরা বেড়াইতে লাগিলেন বে+পলাশির 

যুদ্ধের এক শত বৎসর পরে নুটিশ-সাম্াজোর অবসান ঘটিবে_ ইহাই 

বিধিলিপি। এহ ঘোবণার সকলের ননে বুটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে একটা 

মবজ্ঞার ভাব 'আসিল এবং শক্রকে শেষ আঘাত হানিবার জন্য সকলেই 

বিশেষ উৎসাহিত হইল । বিদ্রোহের নাণী বহন করিয়! বিদ্রোহের প্রতীক 

স্বরূপ রক্ত-পন্ম এক তাবু হহতে আর এক তাবুতে” এক স্থান হহতে 

স্থানান্তরে প্রেরিত হইতে লাগিল। ইনা স্থির হইল যে, ২৩শে জুন তারিখে 

পলাঁশির ঘুদ্ধের শতবাধিকী উপলক্ষে সিপাহীরা একবোগে সর্বত্র বিদ্রোহ 

ঘোঁষধণ করিবে । 

বিদ্রোহীদের প্রধান কনতব্য নিরূপিত হইল--রেল লাইন ও টেলিগ্রাফ 

'লাইন ধ্বংস করিয়া বোগ(বোগ ব্যবস্থ| বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওরা, ধনাগার ও 

অস্ত্রাগার লু্ঠন, বারুদাগার ও দুর্গ দখল, জেলখানা ভাঙ্গিরা কয়েদাদের 

মুক্তিদান এবং ইংরাঁজ অফিসারদের হত্যাসাধন। সম্মুথযুদ্ধ যখাসম্ভব 

পরিহার করিয়া গেরিল! ফুদ্ধ-পদ্ধতিই তাহাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলিরা 

বিবেচিত হইল। 

বুটিশের স্বৈরাচার, হত্যা, লুগন এবং তাহাদের কৃত অন্যায় ও অপ- 

মানের বিরুদ্ধে সমগ্র উত্তর তারত ধখন এইভাবে গুপ্ত এবং প্রান্ত 
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প্রস্ততিতে লিপ্ত, তথন সহসা সিপাহীদের মধো প্রচলন কবা হইল নবাবিষ্কৃত 

এন্ফিল্ড রাইফেনের। এই রাইফেলে টোটা ভ্তির পূর্নে দাত দিয় 

খানিকটা কাটিয়া লইতে হইত । টোটার কাটিজ তৈয়ারী হইত শুকর 

ও গরুর চবিব দিঘা। শ্কণ মুস্লম|নদেণ নিকট গ্বণ্য এবং গোমাংস 

হিন্ুদের নিকট নিবিদ্ধ; স্থৃতরাং সিপাহারা হা জানতে পারিযা ক্ষিপ 

হইয] উঠিল । 

বিড্রোভের তারিখ স্থির হয়াছিল ২৩শে জুন, কিছ্ধ সিপাহীদের যেন 

আর বিলম্ব সহিতেণ্ছল না। এক শঙন উন্মাদনার তাার। তখন চঞ্চল ও 

অন্তির । ইউরোপীর অফিসারদের গ্রুতি দারুণ বিদ্বেষে তাহাদের মম তথন 

তিক্ত । “বেঙ্গল আমির সিপাহীরাই থেন সর্ননাপেক্ষা অধিক অস্থির হইয় 

উঠিয়াছিল; স্থভরা” মাচ্চ মাসেহ ২৯শে হারিণে সন্ধ্যায় বারাকপুরের 

সৈন-নিবাণে জলিয়া উঠিল ধিদ্রেহের আপ্তন। মঙ্গল পাণ্ডে নামক 

একজন ব্রাঙ্গণ দৈনিক ছিল ৩৪নং পদাতিক বাঠিশীর অন্ততুক্তি। অশ্ব- 

পষ্টস্থিত এযাডছুট্যাণ্টের 'আদেশ অমান্ত করিয়া তাহাকে সে গুলি করিয় 
ভত্যা করিল। নূতন স্থাপিত টেলিগ্রাফ অফিসটি বিদ্রোহীরা দিল পুড়াইয়া | 

দিন সাতেকের মধ্যেই মঙ্গল পাণ্ডেকে ধরিয়া ফাসি দেওয়া হইল। 

কিন্ত ফাসির ভর দেখাইয়া সিপাহীদিগকে শান্ত করার মগ সেটা নয় । 

জীবন পণ করিয়া তাহারা তখন ল্লাধীনতার পুনরুদ্ধারে দূঢসঙ্গল্ল হইয়াছে । 

মঙ্গল পাণ্ডে বেন উদ্বেধন করিয়া গেল আসন্ মহাসং গ্রামের । অসন্তোষের 

বারুদাগারে সে বেন যোগ করিয়া গেল অগ্রিশ্কুলিঙ্গ । দেখিতে দেখিতে 

বিদ্রোহের আগুন প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে 

দাউ দাউ করিয়! জলিয়া উঠিল। ১০ই মে বিদ্রোহের সুরু হইল মীরাটে 
এবং ইউরোপীরগণকে হত্যা করিয়া ১২ই তারিখে বিদ্রোহীরা গিয়া দিল্লা 
অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল। নচিরেই দিল্লা বিদ্রোহীদের অগ্নিকারেও 



২৮ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 

আসিল। কাণা ও এলাহাবাদে বিদ্রোহ দেখা দেয় ২৩শে মে এবং 

লক্ষষৌ-এ ৪ঠা জুন। €ই জুন ভারিখে কানপুরে বিদ্রোহ আরস্তের সঙ্গে 

সঙ্গেই উহ! অবরুদ্ধ হয় এবং ২৭শে জুন তারিখে জেনারল হুইলার 

'আত্মসমর্পণে বাধ্য হন । 

স্বাধীনতার জীবন-মরণ সঃ গ্রামে লিপ্ত বিদ্রোহীরা নাঁনা স্থান হইতে 

দিল্লীতে গিয়া সমবেত হইতে লাঁগিল। পথে তাগারা ইউর্লৌপীরদিগকে 

হত্যা করিয়া ঠাহাদেন গৃহে অগ্মি-প্রনান করিল ; ছেলাঁনা ভাঙ্গিরা 

কয়েদীদের দিল মুক্তি, তৌষাগাঁর করিল দখল এবং স্ুবিস্তত অঞ্চলের 

রেল ও টেলিগ্রাফ লাইন প্বংন করিনা, ডাক আটক করিষা ও 

সমস্ত পথ-ঘাটের উপর কড়া নজর রাখিদা সকল সংযোগ ব্যবস্থা 

প্রায় রহিত করিয়া দিল। দিল্লী ও কলিকাতার মধ্যে প্ররূতপক্ষে 

কোন যোগাযোগই রহিল না। চিন্দু ও ম্লমাঁনের সম্মিলিত কণ্ঠ হইতে 

বিজয়ব-ধবনন নির্গত হইতে লাগিল,_-“দিল্লী চলো_ চলো দিলী।” বুটিশ 

শাসকদিগকে তাহারাগর্জন করিয়া! হুকুম করিল,_-“হিনুস্থান ছোড়, দৌ। 

প্রাচীন ভারতের রাজধানী দিল্লী যখন অধিকৃত হইল--তখন বিদ্রোহী- 

দের মনোবল আরও বদ্ধিত হইল। সামরিক দিক দিয়াও ইহাতে তাহাদের 

লাভ নেহাঁৎ কম হইল না। ৯+০০৯০০" কার, ৮০০০ কামান, ১০১০০৪ 

বন্দুক এবং ১০১০** পিপে বারুদ ইহার ফলে তাহাদের অধিকারে আমিল। 

মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের আন্গত্া স্বীকার করিয়াছিলেন সকল 

বিদ্রোহী নেতাই ; সুতরাং পূর্বর পরিকল্পনা অচ্ষা়ী তিনি সম্রাট, বলিয়া 

ঘোষিত হইলেন। শী্রই বিদ্রোহ বুন্দেলখণ্ড, যুক্ত প্রদেশঃ মধ্য ভারত 

ইত্যাদি নানা স্থানে ব্যাড হইয়া পড়িতে লাগিল। দিল্লীঃ কানপুরঃ 

বেরিলী, ঝঁসী, লক্ষষৌ ইত্যাদি স্থানগুলি হইয়া দীড়াইল বিদ্রোহীদের 

প্রধান,প্রধান ঘণটি। 
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নানা স্থানে আরম্ত হইল তীব্র বন্তক্ষয়ী সংগ্রাম । পুলিশ? সৈশ্তদল ও 

নাগরিকের! রোহিলখণ্ডে নানা সবে স্বাধানতা ঘোবণা করায় মুহূর্ত মধ্যে 

সমগ্র রোছিলথণ্ডে বুটশ-খানন ভাঙঈ্গবা পডিল। অযোধায় সিপাহী- 

দিগের সভিত এক লক্ষ লোকও মস্্র-শন্ত্র লইয়া বিদ্রোহে বোগদান করিল 

এবং অধিকৃত ছুর্গ ও গ্রানগুলিতকও তাঠাবা মস্্ব্বাণা সুসজ্জিত করিয়া 

নিশ্মাণ করিল এক স্থনূড ঘাটি । উৎধাডদের সহিত সর্বদাহি জনসাধারণ 
অসহযোগ করিতে লাগিল। নানা উপায়ে তাহারা বৃটিশ বাহিনীকে তুল 

খবর দিত এবং চেষ্টা করিত তাহাদিগকে বিপদে ফেলিতে। বুটিশ 

বাহিনীর গতিবিধি এবং তাহাদের পরিকল্পনার বিষয় আশ-পাশের 

লে|কেরা আসির! বিদ্রোহিগণের নিকট প্রকাশ করিয়া বাইত । 

বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া সার রিচার্ড টেম্পল্ ইতালী হইতে ভারত- 

বর্ষে ফিরিয়! আপিলেন। পেনাপতি হেভলক পারস্য হহতে জলপথে 

কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন । 

দিল্লা পুনরায় জয় করিতে হংর।জর্দিগকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়া- 

ছিল। আদ্বাল। হইতে সৈন্গদল গিরা দিল্লার উত্তরদিকের পাহাড় দখল 
করিল। অবশেবে পাঞ্জাব ঠগইতে আরও নৈন্ত সাহাব্য আঁপসিল। ১৪ই 

সেপ্টেম্বর পিল্লার কাশ্মার কউক তোপে উড়াহ। দির! «য়েকিন পরে 

অকন্মাৎ দিল্লী আক্রনণ করিয়া সহরে প্রবেশ করা হহল। দিল্লা হংরাজদের 

দ্বারা পুনরধিক্কত হইল পথে পথে ও গৃহে গৃহে সিপাহী ও নাগরিকদের 

সহিত প্র5গড সংগ্রামের পর। জন 'নিকলসন দিল্লার যুদ্ধে প্রাণ 

হারাইলেন। 

লক্ষৌ-এর চীক কমিশনার সার হেনবী লরেন্স সেখানকার ইউরোপীয় 

'অধিবাপার্দিগকে লইবা বথন ইংর।জ রার্জ-প্রতিনিধির ' ভবনে আশ্রয় গ্রহণ 

করিলেন_-তথ্ন বিদ্রোহিগণ উহা অবরোধ করিল । সৈম্াধাক্ষ হেভলক্ 
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বাধ্য হঈলেন চটন্বা বাইতে। সান হেনবী লরেন্স-এব মৃত্যু হইল, কিন্ত 

ইউরোপীয়গণ কোনও মতে মম্মনক্ষা করিতে লাগিলেন । তেভলক্ ও 

মাউটরাঁম ইত্রাঁজগণেব সাভাধ্যার্ধে নৃতন সৈম্যদল লইয়া গেলেন ॥ অবশেষে 

সার কলিন ক্যান্ছেল গিয়া! তরাঁজগণকে উদ্ধাব করিলেন । ১৮৫৮ সালের 

২০শে মার্সের মধ্যে লাক্ষ্ষৌ ইংবাজদের দ্বারা পুনরধিরুত হইল। 

দিলীর যুদ্ধ বিধ্বস্ত কাশ্মীর ফটক । বিজ্রোহিগণ দুঢাবে উহা রক্ষা করে 

এবং কঠিন স" গ্রাম ও প্রভু 5 সৈন্য ক্ষয়ের দ্বারা উংরাজগণক্ষে 
তা পুনরধিকার ককিতে হয। 

নানা সাহেব যে কানপুরের নিকটবন্তী বিঠিরে গিয়া বাস করিতে- 
ছিলেন, তাহা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । কানপুরের বিদ্রোহের 
অধিনায়ক ছিলেন তিনিই । ৫ই জুন কানপুরে বিদ্রোহের আরম্ভ এবং 

২৭শে জুন হুইলাঁরের আত্মসমর্পণের বিষয়ও বলা হইয়াছে । শঠের সহিত 

কিরূপভাবে শঠের মত আচরণ করিতে হয়, নানা সাহেবের তাহা জান! 

ছিল। প্রায় ভাজারখানেক ইংরাজ নর-নারী কানপুরে একটা দেওয়ালের 
অন্তরালে থাকিয়া অতিকষ্টে কোনও মতে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। নানা 

সাহেব তাহাদিগকে নিরাপদে এলাহীবাদে যাইতে দিবার আশ্বীস দিলেন। 



স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ৩১ 

সেহ আশ্বাসে তাহারা বাহির হইয়া নদী-তীরে পৌছাইবা মাত্র বিদ্রে|হীরা। 
তাহাদের উপর গুলি চালাইতে লাগিল এবং তাহার ফলে তাহাদের 

অধিকাংশই প্রাণ হারাইলেন। ১৫ই জুলাই তারিখে বল্দা প্রায় ছুই শত 
নারী ও শিশুকে নিহত করিয়া কৃপে নিক্ষেগ কণা হইল।  ৯৭ই জুলাই 

ভেতলক্ কর্তৃক কাঁনপুব পুনরায় অধিরুত হয়| নানা সাচেব ও তীতিয়া 
টোপী পলাইযা গেলেন। বিদ্রোহারা পরে আরও একবার কানপু 

মধকাব করে। ৬ই ডিসেঙ্গন পার লিন ক্যাঙ্ছেল কানপুবকে 

সম্পূর্ণরূপে দঞ্চল করেন। 
'ম মাসে বেগ্িলাতে বিদ্রো আন্ত ভভবাণ পণ হাকজ পভমত খাব 

পোত্রকে বিদ্রোচীরা নধাব বলিয়া ঘোষণা করে। ১৮৫৮ সালে এ মে 

সার কলিন ক্যার্ষেল বেরিলা বিদ্রোহীদের ভন্ত তইতে ছিনাইযা লন । 

ঝাঁসীতে বিদ্রোভ দেখা দের ১৮৫৭ খুষ্টান্ের জুন মানে । সেখানেও 
এথারীতি ইউরোপীরগণকে হতা কৰা হঈল। রাণী লক্গীবাঈ-এর নেত্রীত্রে 
বিদোহীল! প্রচণ্ড বিক্রমে শক্রদেব বিরুদ্ধে লড়াই করিতে লাগিল। 

অবশেষে এক সমর যখন পৃদ্ধের অবস্থা খাবাঁপ হহয়া দাড়াল, ভন 

লক্ষীবাঈকে সাহাধা কর্রবার জন্য তানিয়া টে|পী সনৈন্তে ঠাার দিকে 

অগ্রসর হইলেন ; কিন্ধ অবস্থার চাঁপে পড়িয়া তাগকে সে প্রচেষ্টা আগ 

করিয়া পশ্চাঁদপসরণ করিতে হইল । সার ভিউরোজের সৈশ্গদলের সহিত 

পুরুষের বেশে তরবারি হস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে ১৮৫৮ সালের 

১৮ই জুন রাণী লঙ্মীবাঈ প্রাণত্যাগ করেন। বিদ্রোহের মুহ্থিমতী 
গ্সিশিখা যেন নির্বাপিত হইয়া গেল। ইংরাজগণ বাসী অধ্ধিকার 

করিলেন। 

বিহারে জগদীশপুরে রাজা কুমার সিংহের পরিচালনায় ইংরাজদের 

বিরুদ্ধে তীব্র গেরিল৷ বুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। নিজ রাঙ্য জগর্ীশপুরকে, 
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বৈদেশিক অধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া কুমার সিংহ সেখানে 

নিজের পতাঁকা উড্ডীন করেন। রণক্ষেত্র তরবাঁরি লইয়া যুদ্ধ করিতে 

করিতে নিজের ম্বাধীন পতাকার নীচেই তিনি জীবন বিসর্জন দিয়া- 

ছিলেন । 

১৮৫৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই বিচদ্রোীদের মহাসংগ্রাম প্রায় শেষ 
হইয়া 'আসিল। এ সালের ৩রা জানয়ারিঃ ৪ঠা মাচ্চ এবং ৩রা মার্ের 

মধ্যে বথাক্রমে দৌযাঁব, 'অধোধ্যা ও বুন্দেলখণ্ড ইংরাজদের হস্তে চলিয়া 

বায়। অবোধ্যার এবং আরও কোনও কোনও স্থ।নে অবশ্য আরও কিছু- 

দিন ধ€রয়া, বিচ্ছিন্ন ও ণ্ড-সংগ্রাম চলিয়াছিল। 

প্রধান প্রধান স্থানে বন বিড্রোহাদিগকে পরাজয় বরণ করিতে 

হইতেছিল, তখন ১৮৫৮ সালের ২রা জুন ভাতিরা টোপীর অপূর্ব দক্ষতায় 
গোয়ালিয়রর আসিল বিদ্রোহীদের অধিকারে । ২০শে জুন কিন্ত 
গোয়ালিয়রের পতন ঘটিল। তাঁতিয়! টোপী পলাইয়া বেড়ীইতে লাগিলেন 

এবং বুটিশের সৈশ্যবাঁচিনী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁগকে খুঁজিয়া 
বেড়াইতে লাগিল। পল।প্িত অবস্থায়ও তীাতিয়। টোপী চারিদিকে 

বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া বেড়াইয়াছেন। ১৮৫৯ সালের ৭ই এপ্রিল 

একটি গভীর অরণ্যে নিব্রিতাবস্থ।র থাকা কালে তাহারই একজন বন্ধুর 

বিশ্বীনঘাতকতায় তিনি বুটিশের হস্তে ধরা পড়িলেন। ১৮ই এপ্রিল এই 

বীর যোছ্ধাকে ফাসি দেওয়া হইল। 

কানপুর হহতে পলাঁয়নের পর নানা সাহেবের আর কোনও সন্ধান 
পাওয়া যায় নাই । আজিমুলা থান বিদ্রেহের শেষ অবস্থায় ফল-বিক্রেতার 

ছন্সবেশে লক্ষৌ"ছুর্গে অবস্থান কালে ইংরাজদের দ্বারা ধৃত হইয়া 
প্রাণ হারাইলেন। 

বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে রহ্ধদেশে নির্বানিত করা হইল। ইহার পর 
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তিনি আরও চাঁরি বৎসর জীবিত ছিলেন। অন্ধকাঁর জেলখানায় অর্দভগ্ন 
কাষ্টনির্মিতি চারপায়াতে তীহাকে শয়ন কণ্রতে হইত। তীর হুই পুত্র 
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বরনাদেনে নির্শাদিত হবস্থায় দিলীর সপবনেণ এুল-মমাট বাহাচর শাহ, 

এবং এক পৌত্র লেপ টেঙ্গাপ ভডসন দ্বাপী 5 হইয়া অনাঙগধিকভাবে 

নিহত হইয়াঁছিলেন। 

ভারতের প্রথম স্বাধীনতার স"গ্রাম_বিছোগদের চবম আশ্ম-পিসজ্জন, 

এইভাবে বিফলতায সমাপ্তিলাভ করিল। তাচ। হউক? কিন্তু ভবিস্কতের 

জন্য বিদ্রোহীরা বাশিরা গেল আদশ এব প্রেরণা । বিদ্রোহের সময়ে 

এবং পরে বিদ্রোভিগণকে 'এনং জনসাধারণকে অকথ্য নির্যাতন ও লাঞছনায় 

উৎ্পীডিত হইতে হইয়াহে, বিছয়ী বিদেশ শত্রু 5হ/াকা গু চালাহম্বাঞ্ে অবাধে 

এবং পাইকারীভাঁবে । সশপীতে ৭৫ জন ইংরাজের জীবনের বিনিময়ে 

€০০০ লোককে হত্যা করা হয় এব ঝাসী নগরী লুগ্ণন করা হয় কয়েক 

"দিন ধরিয়া। দিলীতে কয়েকজন ইংরাদ্রকে হত্যার প্রতিশোধ লওয়া 
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হয় 'প্রীয় ২৩,০০০ চাঁজার লোককে নিহত করিয্বা। লাহোরের সিপাহীরা। 
ছুইজন বুটিশ অফিসারকে হত্যা করার বহু সিপাহীকে হত্যা করা হয় এবং 

অবশিষ্ট বন প্রাণদপ্তাজ্ঞ!প্রাপ্ত আটক সিপাহা আতঙ্গে, গরমে ও ক্ষুদ্র 

কঙ্গে পিবম শ্বানকষ্টে প্রাণ হাতার । প্রা ৬০০০ জন ভারতীয়কে হত্যা 

করা হন এলাভাবাদে। নর, নবী, শিশু ও নুদ্__ উংরাজগণের হস্তে 

নির্বিচারে প্রাণ হারাইয়ছে। বুটিশ সেল বে পথ দিনা গিরাছে_তাঁলর 
পাশ্বস্তিত সধ্ল কিছু ধংস করিরী কেলিয়াছে । পথের দুইধারের গাছ- 

ঞলিতে ভাবতীয়দের মুতদেত সুলাভতে ঝুলাইতে ক্যাপ্টেন নীল এলাহাবাদ 

হইতে কানপুর গিম্াছিলেন। কামানের মুখে নিরীহ অধিবাসীদের 

উদ্ভ়াইর। দেওয়া হুহয়।ছিল। শুকরের চামডায় ঘুড়িয়া দেলাই করিয়া 

মুসলমানদিগকে নদাতে নিক্ষেপ কবর ন। দিয়া তাহাদের মৃতদেহ দাহ 

করা, শুঝ্রচর্নিতে নিমড্জিত করিয়া তাহাদের ফাসি দেওবা এবং হিন্দু- 

দিগকে ফাসি দিবার পূর্বের নলপূর্ধব গো-মাংস ভক্ষণ করানো ইত্যাদি 

শান্তি-বিধানের নানাবিধ উতৎ্কট পদ্ধতি অবলম্বন করা হইরাছিল। ফতেপুর 
সহরে বিদোহভওষায় স্তরের পাঠান-বন্তী আক্রমণ করিয়া অধিবাসীদিগকে 

হত্যার নিদেশ দেওয়া তয। ধন-সম্পন্তি হইতে লোককে থেয়াল- 

খুসি মত বঞ্চিত কর৷ হইক্বাছিল। 

মংগ্রামে বিদ্রোহীদের অঙপাফল্যের কারণগুলি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা 

যাইতে পারে। ভারতবর্ষের বাহিরে তখন ক্রিমিরা ও চীন বুদ্ধের সমাপ্তি 
হইয়াছিল এবং পারশ্তও পরাজয় বরণ করিয়াছিল ; আফগানদের সহিত 
ইংরাঁজগণের হইয়াছিল সধ্যমূলক সন্ধি; স্তরাং বুটিশ সরকার নিশ্চিন্ত 

হইয়া ভারতবর্ষে বুটিশ সৈন্য নিয়োগের সুবিধা পাইয়াছিলেন। বড় বড় 

বন্দরগুলি ছিল ইংরাঁজদের নিকট উন্ুক্ত ) কাজেই দলের পর দল নৃতন 

নৃত্তন সৈহ্ আনিয়া বিদ্রোহীদের দমন করা অসম্ভব হয় নাই। এইভাবে 
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ইংলগু হইতে এক লক্ষ বারে! হাজার বুটিশ সৈন্য ( তখনকার বুটিশ সৈন্য 

সংখ্যার প্রায় অদ্ধেক ) ভারতে আনিয়া বিদ্রোহ-দমনকাধ্যে নিয়োজিত 

করা হয্ব। থে এন্ফিল্চ রাইফেলের প্রচলন লইয়া বিদ্রোহের সাক্ষাৎ 

স্থরু, সেই নবাবিষ্কৃত শক্তিশালী আগ্োস্ব ব্যবভারের সুযোগও ইংরাজরা 

পাইর়াছিলেন। অন্বান্ত আধুনিক মন্ত্রশস্ক তো তাগদের ছিলই। 

বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র প্রচুন তো ছিলই না, বব” বাঁহা ছিল, তাহাঁও 

পুরাঁণো ধরণের | খি্রোচ-দমনে ইংপাজ-কনৃপন্গ অর্থন্যঘ়েও কার্পণ্য 

করেন নাই । ৬৫ কোটিরও অধিক মর্থ তাহারা এই উদ্দেশ্যে ব্য 

করিয়াছিলেন । 

অধিকাংশ দেখার রাঁজযেই তন ভ"্পাজদেব মনোনীত শাসক ক্ষমতার 

সমাঁপীন ছিলেন । বুটিশ গভর্ণমেণ্ট অধিকাংশ রাজ্যের দেওযানি কে ভইবে 

তাঁহাও ঠিক করিয়া দিতেন। বুটিশেব পরাদন্নে এই সকল শাসকের 

অনেকেরই সিংহাঁসনচ্যত ভইবার সন্তাবনা ছিল: কারণ ধাাদিগকে 

তাহীদের ন্যাঁধ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া ইরাজগণ উহাদিগকে 

সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন-_ভী্চারা ইংরাজগণের পরাজয় ঘটিলে সহজেই 

সিংহাঁসনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত তইতে পারিতেন। এতদ্যতীত নব প্রচারিত 

প্রগতিমূলক ভাবধারাঁরও এই সকল শাসকরা ছিলেন একেবারেই বিরোধী ; 
হ্তরাং অধিকাঁংশ সামন্তরাঁজ্যের শাসকই ইংরাজদিগকে সাহাব্য করিতে 
দ্বিধা করেন নাই। উত্তরাধিকাঁরশৃন্ততার "জাতে দেশীর নাজ্যগুলির 

বুটিশ-সামাজ্যের মধ্যে অন্তভূরক্তি সম্বন্ধে বে সামান্গ অভিবোগতাহাদের ছিল, 

তাহাঁও বিদ্রোহের অবাবহিত পূর্বে বড়লাট লর্ড ক্যানিং গোপনে তাহাদের 

দত্তক-গ্রহণ অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিবার আশ্বীন দিয়া দূরীভূত 

করিয়াছিলেন । 

মান্রাজ ও বোম্বাই আর্মি এবং শিখগণ বিদ্রোহে যোগদান 
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করেন নাই। প্রধানতঃ বেঙ্গল 'আন্ষির দ্বারাই বিদ্রোহ পরিচালিত 

হইয়াছিল। বিদ্রোহের প্রধান অবলঞ্গন ছিল সিপাহীরা, অধিকারবঞ্চিত 

রাঁজন্যবর্গ এবং জতসম্পন্ভি ভূম্বামিগণ-__াঙ্চারা তাহাদের পূর্বপ্রতিষ্ট 
হাঁরাইয়া ফেলিরাছিলেন। কোনও কোনও স্থানে এই মহাসংগ্রামে 

জনসাধারণ যোগদান করিলেও সাঁধারণভাঁবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরিদ্র 

লোকেরা ও রুষকরা ছিল বিদ্রোহের সঠিত সম্পর্কশূন্ত ; স্ুতরাঁ" ভারত- 

ব্যাপী ব্যাপক গণ-বিপ্নব মংঘটিত হইতে পারে নাই । ইহার ফলে দরিদ্র ও 

নিম্মশ্রেণীর লেকের মধ্য হইতে হন সৈন্য সংগ্রহ করাও ইংরাঁজদের 

পক্ষে সহজ ছিল। 

ইহা ব্যতীত, বিদ্বোহ ঘোষণা ভাধিখ নিক্পিত হইয়াছিল ২৩শে 

জুন-_-পলাশির নুদ্ধের শতনাধিকী উপলক্ষে কিন্ধু কোনও কোনও 

স্থানের বিদ্রোহীরা মবার হইয়া নিপিষ্ট দিনের পূর্েই বিদ্রোহ করিরা 

বসিল। একযোগে সর্দত্র মাকম্মিক বদোহেপ দ্বাবা বিছ্বাতৎ্গতিতে থে 

সাঁফল্যলাভেৰ সন্ত।বনা ছিল--ইহার ফলে ভাহা নগ্গ হইয়া গেল। 

কোথাও বিদ্রোহ ঘটল কিছুদিন পৃর্ন্মে কোথাও বা কিছুদিন পরে। 

ইহার দ্বারা বিদ্রেহ ব্যাপক ও প্রচণ্ড না হইয়া অনেকটা খণ্ড-সংগ্রামের 

রূপ পরিগ্রহ কগিল। সিপাহাদের পরিকল্পনাও গেল পূর্ব হইতে ফাস 

৮ গভর্ণমেণ্টও স্থযোগ পাইলেন সাবধান €ও প্রস্বত হইবাব। 

হা হউক, ইভাই আমাদের স্বাধানতার সর্ব প্রথম মহাধুন্ধ | প্রনণ্ততার 

নি ত্বাবহ--সহসে মতুলনীয়-_-মাম্মিলজ্জনে অক্ষ এবং উদ্দেশ্তে মভান্। 

বীর শহীদদের রক্তে এই ভারতভূমি সিক্ত হওয়ার ফলে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার 

বীজ অঙ্কুরিত তওবার সম্ভাবনা দেখা দিল। 
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নাল নিদ্রোহ 

মৃত্যু-গহন মন্ধকুপে 

মহাকালের চগু-কূপে- 

বজ-শিখার মশ(ল জেলে আসছে ভয়ঙ্গর ! 

তোরা সব জযপবনি কর! 

_-নজরুল ইসলাম 





খওলাহাননী আন্দোলন 

একদ্রিকে বখন সিপাহী বিদ্রোহের দ্বাবা সমগ্র উন্ভব ভারতে বুটিশ- 

সাম্রাজ্যের ভিত্তি কম্পিত হইতেছিল, তখন ইংরাজশন্তিকে ভারত 

হইতে বিতীড়নের উদ্দেশ্যে এক শ্রেণী নসলমান স্বতশ্বভাবে এক 
বড়যন্ধ্ে রত হইরাছিলেন। িসপাভী বিদ্রোহের পর দিল্লান বুদ্ধ মুঘল 

সম্রাট-এর প্রতি ইংরাজগণ থে দ্বণিত আচরণ কপিয়[ছিচলন, তাহার ফলে 

ইহারা 'আরও তুদ্ধ হইয়া উঠেন । পেশোয়ার ভহতে পর্দদেশ পর্যাস্ত 

ইহাদিগের ঘড়বন্ের তি্ষিএ ছিল প্রনব্ত এবং চভাদদাগিণ আন্দোলন 

এত সংগোপনে পরিচালিত হইত থে» বভদিন পর্যযন্থ এহ আন্দেলনের 

বিষয ইংরাঁজগণ জানিতে পানেন নাই । এই আন্দোলনেপ মঠিভ কেবল" 

মাত্র মুললমান-সম্প্রদারহ সঃশ্রিষ্ট ছিলেন । 

এই 'মান্দৌলনের নেত| ছিলেশ জনাব সৈবদ আহম্মদ | বায়বেবিলা 

প্রদেশে মাষ্টাদশ শতাব্দার শেষভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন। 

প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন পিপাঁরা দশ্থাদলে একজন অশ্বাপোঙা 

সৈনিক। পরবন্তীকালে তিনি উল্ত দল ভাগ কলেন এবং দিল্লাতে 

গিয়া একজন মৌলভীর অধানে শাস্ত্র আলোচনার রত হন। এই সময় 

ক্রমশঃ তীহার মনে এই ধারণা বদ্ধমল হঘ বে। ভাবত হতে উংরীজ- 

দিগকে বিতাড়িত করিবার জঙ্কহ ঠা াবন এবং এই কর্তব্য সাধন 

করিবার জন্য তিনি ঈশ্বর করুক প্রেরিত হইয়াছেন | ধর্বপ্রচারকের 

বেশে ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিদ্া হশ্াজগণের বিরুদ্ধে তিনি 

এক ষঢ়যন্্র সংগঠিত করেন এবং বভ লোক সাহার শিষ্য গ্রহণ করে| 

আবদুল ওয়াহেব এই সময় আরবের ইস্লামিক পাস্গুলিকে ঠাগর 
নিজ আদর্শ অনুযারী দীক্ষিত করিয়া ভুলিতেছিলেন। সৈয়দ আহম্মদ 
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মকায় গিয়া াহার শিশ্যত্র গ্রহণ করেন এব” ভারতে আসিয়া সেই 
আদর্শ প্রচার করিতে গাঁকেন । আঁবছুল ওয়াচেবের নাম হইতেই এই 

'আন্দোৌলনের নাম হর 'ওয়াভাবী আন্দোলন । শিখদিগের সহিত সংঘর্ষে 

এই আন্দোলনের শন্ভি বভ পরিমাণে খন্দ ভইয়া যায় এবং ইংরাজগণও 

এই আন্দোলনকে দেন বার্থ করিম! । বুদ্ধরত অবস্থায়ই স্রৈদ আহম্মদ 

মুতুমুখে পতিতভন | এই আন্দোলনকাবা দলের কোধাধ্যক্ষ ছিলেন মহম্মদ 

শফা। তিনি বুটিশ ইপনাদিগকে মাঁস সরবরাহ করিতেন এবং সেই 

স্বযোৌগে তাহাদেব বত গুপু সংবাদ সংগ্রহ করিবাব সুবিধা পাইতেন। 

এই আন্দোলনের মগ্গভম নেতা ছিলেন তিতু মিঞ্া-বাহার পূর্বের 
আর এক নাম ছিল নিসার অআলি। একট সাধারণ কুমক-পরিবারে 

বসিরহাটে তিনি জন্ম গ্রহণ করিরাছিলেন । দল গঠনের ব্যাপারে তীহার 

কৃতিন্ত ছিল অসাধারণ এন” একটি বুচৎ দল গঠন করিয়া কলিকাতা 

হইতে এই "আন্দোলন তিনি পরিচালিত করিয়াছিলেন । এক চমকপ্রদ 

সংগ্রামের তিনি ছিলেন নায়ক। কলিকাতা এক বাশের কেল্লা তৈয়ারী 
করিয়া! তিনি দৃবূপে নিজেকে প্রতিষ্িত করেন-এমন কিঃ আশ- 

পাশের গ্রাম হইতে রাজন্বও আদায় করেন। ইণ্রাঁজরা তাহাকে আক্রমণ 

করিলে সেই বাশের কেল্লার মধ্য হইতেই তিনি ভাম বিক্রমে তাহাদের 

আক্রমণ প্রতিহত করেন। পরে আরও বু সৈশ্বা আমদানী 'করিয়া 

তাহাকে বধ করিয়া তবে ইংরাঁজগণ বৃদ্ধে জয়লাভ করিতে সক্ষম হন। 

ননীকশ ভিক্রোহ 

নীলকরদিগের অত্যাচার আজ অতীতের ছৃঃম্বপ্রমাত্র কিন্ত একদিন, 

ইহাদেরই উৎপাতে বাংলার দরিদ্র কষকদের জীবন ছুর্ব্বিসহ হইর! 
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উঠিয়াছিল। ইহাদিগের অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল ১৮৫ হইতে 
১৮৬০ সালের মধো । 

এখন যেমন পাটের চাষ হব* তখনকার দিনে তেমনই হইত নীলের 

চাষ। নীলের চারা জমিতে রোপণ করিরা পরে গাছগুলি বদ 

হইলে পেগুলি কাটিরা জলে ভিজাইয়া নাঁখা হইত । তাহা হইতে পাওয়া 

যাইত নীল রং । কুষকদিগের নিকট হইতে অল্প মল নীল ক্রয় করিয়া 
ইষ্ঘ ইণ্ডিরা কোম্পানী ভাগ বিদেশে চালান দিত এবং সুনাফা লুটিত 

প্রচুর টাকা । বে রুষকের নীলের চাষ কবিত--ভীহাদের দারিড্রয 

ইহাতে বিন্দুমাত্রও ঘুচিত না। 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা যখন বন্ধ হইয়া গেল, তখন এই 

লাভজনক ব্যবসা গিয়া পড়িল কতকগুলি হতরাজ ব্যবসাদারের হাতে। 

সমগ্র দেশে এই সকল ব্যবসাদারের অনেকগুলি কুঠি ছিল-_সে- 
গুলিকে বলা হইত নীলকুঠি। কুঠির মালিক সাহেবের নীলকর নামে 
পরিচিত ছিল। তখনকার দিনে ইহাঁদিগের প্রভাব-প্রতিপন্তি ছিল 

আসাধারণ। 

নীলকর সাহেবেরা আশ-পাশের গ্রামের চাধীদের জোর-জবরদস্থি 

করিয়া নীলের চাষ করিতে বাধ্য করিত। কোনও রুষক লোকসানের 

ভয়ে নীলের চাষ করিতে শন্বীকার করিলে তাহার উপর 'অত্যাচার 

উতৎপীড়নের আর অন্ত থাকিত না। জোর করিয়া লোক দিয়! তাহাকে 

ধরিয়া আনা হইত কুঠিতে-তাহার পর আরম্ভ হইত তাতার উপর 
বিবিধ প্রকারের নিধ্যাতন। অশ্নীলভাবে গালাগালি দিয়া তাঁহাকে চড়, 

লাথি ও বেত্রাঘাতে জর্জরিত কর! হইত, কয়েকদিন যাবৎ রাখা হইত 

আটক করিয়া, অথবা গ্রীষ্মের প্রথর রৌদ্রে প্রাঙ্গণে ফেলিয়া রাখা হইত 

হাত-পা বাধিয়া। নীল বুনিতে অস্বীকার করার ফলে সময় সময় কোন 
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কোন চাষার সমগ্র পরিবারের উপরই অত্যাচার করা তইত। স্ত্রীলোক- 

দিগকে অপমান করিতেও নীলকর সাবের! কস্ত্বর করিত না। 

জেলায় জেলায় যে সকল ম্যাজিষ্রেট থাকিতেন--তীভারাও ছিলেন 

নীলকরদিগেরই শ্বজাতীয়। কোনও ভারতীয়কেই তখন ম্যাজিষ্ট্রেট করা 

হইত না। নীলকর সাছেবদিগের সহিত এই সকল ম্াাজিষ্টেটের খুব 
দহরম-মহরম থ।কিত ; একসঙ্গে খেলা, ক্লাবে আড্ডা দেওয়া, পানাহার 

ইত্যাদি-__সবই চলিত । ইহা দেখিয়া সাধারণ লোকের মনে ধারণা জন্মিত 

বে, নীলকর স|হেবগণও বোঁধ হয় গভর্ণমেন্টপক্ষেরহই লোক--ন্থতরং 

তাহাদের বিরুদ্ধে মাজিষ্রেটগশের নকট কোনও অভিবোগ করিতেও 

কেহ সাহস করিত না। বস্থতঃপক্ষে রূপ কোনও অভিযোগ আনিয়া 

ফললাভেরও সম্ভাবনা ছিল না। 

ইহা বাতীত, তখনকার আইনও ছিল মদ্ভুত ধরণের । মফঃস্বলের 

কোনও আদালতে কোনও ভারতীয় কোনও ইউরোপীয়ের বিরুদ্ধে নালিশ 

রুজু করিতে পারিত না। একমাত্র কলিকাতা র স্থপ্রীম কোর্টেই এইরূপ 
নালিশ পেশ কর! যাইত । তাহাতে অর্থব্যযও হইত প্রচুর এবং সাধারণ 

লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবও ছিল না। 

নিরক্কুশভাবে নীলকরদিগের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়াই 
চলিতেছিল। ইহাঁর ফলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও দেখা দিল একটা 

চাঞ্চল্য এবং চতুর্দিকে একটা! অসন্তোষ পুপ্ীভূত হইতে লাগিল। এই 
সমর পিটার সাহেব আসিলেন বাংলা দেশের ছোটলাট হইয়া । তিনি 
আসিবার পর জলপথে তাহার মধ্য ও পূর্ববঙ্গ সফরের ব্যবস্থা ভইল। 
তাহার ইীমার যাওয়ার সংবাদ পাইর়া আবাল-বুদ্ধ-বনিতা নদীর উভয় তীরে 

সমবেত হইয়া নীল চাষের জন্ত তাহাদের অপরিসীম ছুঃখ-ছুর্দশার বিষয় 

তাহার নিকট নিবেদন করিল এবং নীলের চাষ বন্ধ করিয়া দিবার 
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জন্য তাহার নিকট প্রার্থনা জানাইল। তাহাদের এই করুণ আবেদনে 

ছোটলাটও খানিকটা বিচলিত হইলেন এবং নীলকরদিগের অত্যাচার বন্ধ 

করিবার জগ্ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । ইাৰ ফলে নীলকর সাহেবের 

তাহার উপর অতিশর কুক্ধ হইল এবং শেব পর্যান্থ তাহাদিগকে খুসি 

করিতে বরং তাহাঁদেরই অঙগকুলে মাইন রচিত হইল । ইহার পব এই 

আদেশ জারি হইল বে, নীল চাষে “ক: বিদ্বু সষ্টি করিবার চেষ্টা কলিলেও 

তাহাকে শান্তি পাইতে তইবে | 

কিন্ধ নীরবে অত্যাচার সহা করাঁৰ মত শন্তি প্রজাসাধানণেব মার 

'অবশিষ্ট ছিল না। ভাভারা অনেকটা তাহাদের ধৈষ্যের শেষ নীমায় আসিয়া 

উপনীত হইয়াছিল, স্তরাং আবেদন-নিবেদনের দ্বারা ফলোদয় না হওয়ায় 

তাহারা সকল বিপদ তুচ্ছ করিষা নিজেরাই সজ্ববদ্দ হইনা উহার নিরুক্ষে 

দণ্ডায়মান তইবার বাবস্থা করিল। ধন-সম্পন্তি ও সন্মান রক্গা করিবার 

জন্য মনে জাগিল তাহাঁদের অটুট সঙ্কল্প । তাভারা প্রতিজ্ঞা করিল বে, 

তাহারা নীলের চা আর করিবে না। এইভাবে ১৮৫৯ সালে প্রান্ধ পঞ্চাশ 

লক্ষ নীল চাষী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়। নীলকর ৪ নীলচাষের বিরুদ্ধে এক শক্তি- 

শালী আন্দোলন সংগঠিত করিল। বিক্ষোভ বিষ্ঠত হইতে লাগিল 

বাংলার সুদূর পল্লী-অঞ্চলেও | ইভাই ইতিহাসে নাল বিদোহ নামে 

পরিচিত। 

এই আন্দোলন পরিচালনার ভান গ্রহণ কনিমাছিলেন ঘশোতনের 

বিঝুচরণ বিশ্বাস ও দিগন্থর বিশ্বাস। পরিস্থিতির গুরুত্র উপলব্ধি করিয়া 

তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিং লিখিয়াছিলেন 

“কোনও বুদ্ধিহীন নীলকর যদি আতঙ্ক বা ক্রোধবশতঃ তখন একটিও 

গুলি বর্ষণ করিত, তাহা হইলে বাংলার একটি নীলকুঠিও রক্ষা হইত না) 
অগ্নি-প্রদান করিয়া জনসাধারণ সেগুলি ভস্মীভূত করিয়া দিত; কিন্ত 
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রুষক ও জনসাধারণের মধো যে মাত্মশক্তির বিকাশ দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা 
হিংসার পথ ধরে নাই ।৮ 

অক্ষরকুমার দর্ত মহাশয় “তন্ববোধিনা পত্রিকা” নীলকরদিগের 

ত্যাচারের বিষয় সন্নপ্রথম সাধারণের গোচরীভূত করেন। ন্বর্গত 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যার ও মঠান্সা শিশিরকুমার ঘোষ বিক্ষুব্ধ রুবকদিগের 

আন্দোলন ঠিক পথে পরিচ[লিত করিয়ছিলেন। হবিশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 

ছিলেন “হিন্দ পাটি ঘট” সংবাঁদ-পত্রের সম্পাদক । তাহারই প্রচেষ্টায় এই 

আন্দোলন চত্ুদ্দিকে দ্রুত প্রসারলাভ করিতে পাবিয়ীছিল। বক্তৃতার দ্বারা 

তিনি রুষকদিগের মনে সাহস ও প্রেরণার সঞ্চার করিতেন এবং তাহার 

লিখিত প্রবন্ধ পাঠ কবিয়া ইংরাজ বাজপুক্ষগণও নীলকরদিগের 

অত্যাচারের ভন্নীবহৃতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। 

কষকদিগের অবর্ণনীষ তুঃখ-কষ্ট এবং নালকব সাহেবদিগের অত্যাঁচার- 

উত্পীড়নকে বিধয়বস্ত করিয়া এই সমর দানবন্ধু মিত্রের “নীল-দর্পণ” নাটক 

প্রকাশিত হয়| ইহার ফলে নীলকর ও নীল চাষের উপর দেশের সকলেরই 

মন আরও বিরূপ হইয়া! উঠিল। জেমস্ লঙ. নামে একজন সদাশয খুষ্টীয 
ধন্মযাজক রুষকদের প্রতি এই নিট়র আচরণ দর্শনে অতিশয় ব্যথিত 

হইয়াছিলেন। নীল চাষাদের সাহাবা করিতে তিনি সর্বদাই চেষ্টা 
করিতেন। তীহারই চেষ্টা ও বন্ধে মাইকেল মধুস্থদন দত্তের দ্বারা “নীল- 

দরপণ” নাটক ইংরাজিতে অনুদিত হয়; উদ্দেশ্য ছিল, ইহার সাহায্যে 

নীলকরদিগের অতাচারের বিষয় ইংলগ্ডে প্রচার করা। হহার ফলে 

এদেশের কত্তপক্ষের ক্রোধ গিয়া পড়িল লঙ. সাহেবের উপর। 
আদালতে তিনি অভিযুক্ত হইলেন এবং বিচারে তাহার হইল এক হাজার 

টাক! অর্থদণ্ড ও একমাস কারাঁদণ্ড। কালীপ্রনন্ন সিংহ মহাশয় তাহার 

জরিমানার এক হাজার টাকা সঙ্গে সঙ্গেই আদালতে জম! দিয়া দ্রিলেন__ 



স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ৪৫ 

আর সহাস্তমুখে লঙ. সাহেব গেলেন বুশের কাবাগাবে। শনীলব্দর্পণ” 

নাটক অনুবাদ করার অপরাধে মাইকেল মবুস্্দনেব সরকারা চাকুরি 

আর রহিল না। 

হরিশচন্দ্র অকালে মৃ্ঠামুখে পতিত হহয়।ছিলেন এই ঘটনার কিছুদিন 

পূর্ন্নেই । তাহার অকাল-বিরোগে এবং লট, লাভেবের কারাদণ্ডে দেশের 

লোকের মন বিধাদে ভারাক্রান্ত হহঘা উঠিল । নিয়লিখিত গানটি তখন 

নান! স্থানেই শুনা যাহঠে লাগিল 25 

হার রে? ভাত, প্রজা এপাপ প্রাণ পাচান ভাব 

নাল বানরে শোনাল বাংলা কবলে হবার াপেখাব।, 

অনমনে হবিশ মালো-লিউত এন হালে। কারাগার । 

যাত। তউক+ 'এহ আন্টোনন একেবাহে পথ! হন মাই মালকণ 
] 
নি [াহেবদের অভ্যাচাবের ভারতা হা দ্বাপা অনেকাতশে হাসপ্রাপ হন্ন এবং 

ইনার পণ আইন কবিধা প্রদেশ পানিকটা স্ণিবাও কপিয়। দেওয়া হয়| 
১৮৯১ নালে জান্মাণাতে গ্রাঞ্রদ উপ[নে মাল ততবারাণ প্রক্রিনা আবি 

হইবার পর বিদেশে ভারতান নালেপ চাঠিদ। কমিয়া গেল এবং ঠাহাব দলে 

ধীরে ধাবে নালের ঢাষও আপন! ভততেই বঙ্গ হইন। আসিন। বাংল। 

দেশেব রুবকদেন বুকেব উপর হইতে নানিয়!। গেল একটা দুশ্ম্থাপ 

গুরুভার | 

নীলচাষ-আন্দৌলন কুন্কদিগের নিজন্ব আন্দোলন_-এবং হাহ ইহার 

বৈশিষ্ট্য । এই আন্দেলন উপলক্ষ করির|£ বাংলার অবহেলিত অত্যাচার- 

প্রপীড়িত কুধকসমাজের আন্ম শক্তির বিকাশ ঘটে এবং গভর্ণমেণ্ট 

ও নীলকর সাহেবদ্িগকে ইহার নিকট কিন্নংপরিমাণে নতি ম্বাকারও 

করিতে হয়। করেকজন প্রাতঃস্মরণীয় স্থশিক্ষিত নেতগ্থানায় ব্যক্কি 
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ইচ্গার প্রসার ও প্রচারে বথেই সছারত। করির[ছেন সত্য--কিন্তু আন্দোলন 

মলত/ রুদকগণের দ্বারাই পরিচালিত হইর।ছে। কুষকসমান্গে এই সময় 

একট! মভূততপূর্ব জাগনণ অ।পিঘছিন_-বাংলার শান্ত ও নিদ্রিত গণ-দেবতা 

দেন জাগিম়। উঠিরাছিল। তাহারা প্রথমে আবেদন-নিবেদন করিয়াছে 

তাহাতে ফল না হওয়ার শেবে জানাইরাছে নাল চাবের বিরুদ্ধে তাগাদের 

দৃঢ় প্রতিবাদ ; 'মান্দোলশের চরম পর্ন্যার়ে তাহারা নালের চাষ বন্ধ করিয়া 

দির! দ'খ-লাঞ্চনা পর] করিনাও ঠগার বিকদ্ধে করিনাছে সত্য গ্রহ। 

মুনাফালোভা নীলকর স|চ্বেদিগকে তাহাপ। বুঙহপ়। দিরাছে তাহাদের 
ট রর বিবন | 'এঠ আান্দোলনের অঙগতন নৈশিষ্টা এই নে, অতিশত 

ট নুহর্কেও হহ! সহিংস হউন। উঠে নাই-বদিও সঠিংস হইয়া উঠার 

পূর্ণ সম্ভাবনা ইনার মধ্যে বন্ঠনান ছিল। 

এখন আর নীল চাঁন নাই-__নীলকণ সাঠেবও নাই। বাংলার সুদূর 

পল্লী-মঞ্চলে কোথাও কোথাও শ্ুপু ছুই-একউ। ভগ্ন-জীর্ঘ জর্গলাকীর্ণ নীল- 
কৃঠি এখনও অতীতের সেই মত্যাঁচাব-উত্পীড়নের করুণ ইতিগাসের 

প্রতান্গদশীর মতে। দাড়াইয়া আছে। 

অট 

অজ 

সঙ 



অগ্নি-ষযগ 

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, 

“ভয় নাই, ওরে ভয় নাভ | 

নিঃশেবে প্রাণ বে করিবে দান 

ক্ষন নাই? ভান ক্র নাভ |? 

_ব্লবীজ্দনাথ 





সিপাহী ভিজ্োতেব্র প্র ব্রা ন্ৈভিক অবস্থা 

সিপাহী অত্যরথানের মধ্যে রূপায়িত ভারতের প্রথম স্বাধীনতী- 

সংগ্রামের পর ১৮৫৮ খু্টান্দের ২র! মাঁগষ্ট কোম্পানীর শাসনের 'অবসাঁন 

ঘটে। এবৎসরই ১লা নভেম্বর তারিখে মহ্ারাঁণী ভিক্টোরিয়ার এক 

গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় নানাবিধ পরিবন্তনের পিধয় সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত 

হইল এবং ভারতবর্ষের শাসনভার মহারাণা শবহস্তে গ্রচণ করিলেন । 

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট এই অভ্যুর্থানের পর হইতে তাহাদে৭ ভারত-শাসনের 

নীতি পরিবন্তিত করিতে আরম্ভ করিলেন । 

ভারতীয়দিগকে ইংরাজগণ তথন হইতে ধিশেষ পন্দেহের দৃষ্টিতে 

দেখিতে লগিলেন। বিদ্রোহের সমর হিন্দু ও মুনলমানের মধো বে প্রগাঢ় 

সম্প্রাতি পরিশ্দুট হইয়াছিল, দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধিদেণ হৃষ্টি করিয়া 
সেই সম্প্রাতি দূরীভূত করিয়া! বুটিশ-সামাজ্যের ভিত্তি সুদুঢ় করাহ ইংরাজ- 

দিগের প্রধান লক্ষ্য হইল। তছুপরি চলিল নানা আহনণ রচনা করিয়া 

ভারতীয়দিগের স্বাধীন মতামত প্রকাশ এবং শক্তিশালী হইস্বা গড়িয়া 

উঠিবার পথে নানা অন্তরায় হুষ্টির প্রয়াস । এইভাবে লর্ড লিটনের আমলে 
১৮৭৮ খুষ্টান্দে ৬৩০০1০৫11৩১ 4১01 বিধিবদ্ধ করিয়া দেখার ভাষার 

প্রচারিত সংবাদপত্রে স্বাধীন মতামত প্রক!শ বন্ধ করিরা দেওয়া হইল এবং 

১৮৭৭ খুষ্টাবে 4100১ 4১০0 প্রণয়ণ কবিরা অনুমতি ব্যতীত ভারতবাসার 

পক্ষে অস্ত্রক্ষ! নিধিদ্ধ করিরা দেওয়া হল । ভারতীয়দিগের 'অপমানের 

চরম হইয়াছিল এই লর্চ লিটনের শাসনকালেই । শীহার আগ্রচাতিশন্যে 

এবং বুটিশ গভর্নমেণ্টের মন্বমোদনক্রমে ১৮৭৭ খুষ্টান্দের ১লা জানুয়ারি 

দিল্লীর দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের অধিরাজ্ঞী বলিয়৷ বিঘোষিত 

হইলেন। ইহার ফলে, কার্ধ্যতঃ বুটিশ-মধিরাজহ স্বীকার করিলেও বে 
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সকল দেশীয় নৃপতি শাসনতান্ত্রিক দিক দিয়া এতদিন মিত্ররাজা 

বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তাহারাও প্রকারান্তরে বৃটিশের অধীন সামস্ত- 
নৃুপতিতে পরিণত হইলেন। 

কিন্ত ভারতবাঁসীদিগকে দমিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা সন্বেও 

ভারতীয়দের মনে নৃতন জাতীয় প্রেরণার সঞ্চার হইতে লাগিল। সিপাহী 

অত্যু্থানের আমলে ঘে চেতনা ও বিক্ষোভ কেবলমাত্র সিপাহী, রাজ্চ্যুত 

নুপতি এবং গ্রতিপত্তিবিহীন ভূম্বামী ইত্যাদি নিদিষ্ট শ্রেণী ও ব্যক্তিবিশেষের 

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল-_ তাহা বিস্তারলাভ করিতে আরম্ভ করিল পাশ্চাত্য 

শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য ছাঁত্র-সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও মধ্যে । 

পাশ্চাতা শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশমর একট জাতীয়তাঁ- 

বোধ ও আন্মুসক্মানবোধ যেন ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ইহা ব্যতীত 

উনবিংশ শতীব্দীতে বহু মহাপুরুষের আবিভাব আমরা দেখিতে পাই। 
সময়ের প্রয়োজনেই যে এহ সকল বিরাট পুরুষের আবিরভীব এবং উদ্ভব 
হইয়াছিল, তাঁভা এতিহাসিক সতা। এইভাবে আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে 

বাংলা দেশে সমাজ-দংক্কারক ও ধন্মপ্রচারক হিসাবে রামমোহন রায়, 

রাজনারায়ণ বন্ু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ঃ কেশবচন্দ্র সেন, 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ__রাজনীতিবিদ হিসাঁবে 

আনন্দমোহন বসু, ভবলিউ, সিঃ বনাজি, স্ুরেন্্নাথ বন্দোপাধ্যায়, 

বিপিনচন্ত্র পাল-_ সাহিত্যিক হিসাঁবে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রঙ্গলাল, 

হেমচন্ত্র, দীনবন্ধু, বঙ্ষিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদিকে পাইয়াছিলাম। 
বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস সমগ্র 

ভারতবর্ষের গৌরবের বিষয়। ইহা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্ঠান্ প্রদেশে 

অপর নেতৃবুন্দ তে! ছিলেনই। তীহাদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে ভারত- 
বাসীদের মধ্যে একটা নবজা'গরণ আসিল। 
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লর্ড রিপণের আমলে এতদেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে ইউরোপীয়দিগেরও 

বিচার করিবার অধিকার দিবার প্রস্তাব করিয়া ইল্বার্ট বিল উত্থাপিত 

হয়। এই ন্যায়সঙ্গত বিলেরও বিরুদ্ধে কিন্ধ ইউরোপীয়-সম্প্রদায় তীব্র 
আপত্তি উখথাপন করিলেন-_ কেননা, ভারতীয় বিচারকের নিকট আসামী 

হইয়া উপস্থিত হইতে তাহাদের দারুণ লঙ্জা ও অসম্মান। শেষ পধ্যস্ত 

বিলটি পরিত্যন্ত হইল। ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে ইউরোপীম্বগণের 

প্রবল ঘ্বণা ও অবিশ্বাস ইলনার্ট বিল-আন্দোলন উপলক্ষে প্রকটিত 

হইল। 

যাহা ভউক, অসন্তোষ ও অভিযোগ প্রকাশিত ভইঈবার ভায়সঙ্গত 

পম্থাগুলি নাঁনা বিধিনিষেধের দ্বারা রুদ্ধ তলে চতুর্দিকে গুপু অসন্তোষ 

স্ষ্টি হইতে লাঁগিল। নিয়মতাদ্িক মান্দোলনেব পথ রুদ্ধ হইলে গুপ্ত- 

আন্দোলনের উদ্চব অবশ্ন্তাবং আশঙ্গা করিয়া ভারত গভর্ণমেন্টের 

তদানীন্তন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মি: এ) ডি, ভিউমের পরামর্শ ও উদ্যোগে 

১৮৮৫ খুষ্টাব্দে কট হইল ভারতীয় জাতীয় মাসভার। উতরাজি শিক্ষার 

প্রসার দ্বারা ভারতীষদিগকে বুটিশ-ভত্ত করিযা তুলিবার জনতা সিপাহী 

দ্রোহের প্রাক্কালেই ১৮৫৭ খুষ্টান্দে মেকলে ও তৎকালীন বডলাট লর্ড 

ক্যানিং-এর চেষ্টায় কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্ভালম 

স্থাপিত হইয়াছিল । ইশ্তার পর বুটিশ-অন্ত গ্রপুষ্ট একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী 

নাগরিকের উদ্ভব ঘটাইবার জন্য ১৮৯১ খুষ্টাব্দে হাইকোর্ট ও বাবস্থাপক 

সভ। প্রতিষ্ঠিত হইল । মিঃ ডঠিউম ছিলেন লর্ড ক্যানিং-এর বন্ধু। তিনি 

দেখিলেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ-সম্প্রদায় ইংরাঙজ-শাসনের 
মহিমীর মুগ্ধ না হইয়া বরং ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত হইতেছে ; 
স্থতরাং ইংলগ্েশ্বরের মহিমা কীর্তন করিয়া প্রকাশ্ট সভায় আবেদুন- 

নিবেদনে রত একটি সীমাবদ্ধ আন্দোলনকারী নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মতান্ত্রিক দল 
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ভিসাবে মিঃ হিউমের চেষ্টার সর্বপ্রথম ভারতীয় জাতীয় মহাঁসভার সৃষ্টি 

হইল ১৮৮৫ খুষ্টাব্দে লঙ ডাফন্বিণের শাসনকালে। 

নব-প্রতিষ্ঠিত এই কংগ্রে,. পরা কিন্ধ দেশের তরুণ-সম্প্রদায়ের 

আঁশা-আকাজ্জ। তৃপপ্পুলভ করিল না এব" দেশের সমন্্যা সমাধানকল্লে 

বুটিশ গভর্ণমেন্টও কংগ্রেসের পরামর্শ গ্রহণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ 

করিলেন না। কংগ্রেসের দারিত্ব ও কর্তব্যও কেবলমাত্র অতিশয় 

মোলায়েম ভাষার বুটিশের নিকট আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই সমাপ্তিলাভ 

করিতে লাগিল। দেশের শিক্ষিত চরমপন্থী সম্প্রদায় ইভাতে বিরক্ত ও 

বীতশ্রদ্ধ হইয়া দাবা আদাধের অন্ত পথ অন্বেবণ করিতে লাগিলেন । 

মবশেষে তাহারা যে পথ ,গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন-_-সে পথ ছিল 

হিংসার । 

রক্ত দান এবং রক্ত গ্রহণহ মে মাগের সাধনা । চরমপন্থীরা 

অনন্টোপায় হইয়া সেই পঞ্থাই অচ্সরণের সঙ্কল্প করিলেন। গোখলে 

বুটিশ গভর্ণমেণ্টকে সত করিয়া বলিলেন যে, ভারতে ইংরাজগণের 

অনুস্থত নাতিতে হিংসার উদ্চব হওয়ার বথেষ্ট সম্ভবনা আছে; কিন্ত 

তাহাতে কিছুই ফল হইল না; স্তরাং উনবিংশ শতাব্ধার শেষ দশক 

হইতে গুপ্ত-হত্যার স্ত্রপাত হহল। 

রক্তের বদলে রক্তে বিশ্বাপী এই বিপ্রবীর দল জানিতেন যে বিচ্ছিন্ 

হত্যাকাণ্ডের দ্বারা তীশার। বুটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া মাতৃ- 

ভূমির বন্ধনপাঁশ মোচন করিতে সক্ষম হইবেন না.। তথাপি যে পররাজ্য- 

লোলুপ সাত্রাজ্যবাদের দালাল ভারতার জনমতকে প্রতিপদে লাঞ্ছিত ও 

পদদলিত করিয়া অবাধ প্রতুত্ব বিস্তারের দ্বারা রাজ্য-শাঁনন করিতেছে, 

তাহার্দিগকে খানিকটা শিক্ষা না দিয়াও তাহারা থাকিতে পারিলেন না। 

হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা মাথা তুলির! দাড়াইল। দেশ-প্রেমিকদের 
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কুব্ধ চিত্ত ইহীর মধ্যে খু'জিয়া পাইল আংশিক সান্বনা। আবেদন- 
নিবেদনের শোচনীয় বার্থতায় তাহারা নিয়মতান্বিক আন্দোলনের পথ 

ত্যাগ করিলেন । 

সহাল্লাঞ্ট্রে বিনিবান্গ্োলন্ন 

ইংরাজগণের কুট রাঁজনীতিও হত্াবসরে সক্রিঘ্ হইয়া উঠিল। 
সিপাহী অভ্যুত্থানের পর তই'তেই ভারতীয় সমাজ-শরীরে সাম্প্রদায়িক বিষ 
প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। এই প্রচেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে সাফলাও 

লাভ করিল; কারণ পরাধীন দেশে এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের 

বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে বিশেষ বেগ পাইবার কথা নয়। এই কারণেই 
মুদলমানদিগকে যথেষ্ট স্থবিধা দেওয়া আরম্ভ হইল এবং নৃতন বিধি অন্রধায়ী 

মসজিদের সম্মুখে হিন্দুর বাগ্ভগু নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। একদল 

মুসলমানও ধীরে ধীরে ইংরাজদের দিকেই আকৃষ্ট হইলেন। ১৮৮২ 

খৃষ্টাব্দে বস্কিমচন্দ্রের “আনন্দমঠ” রচনাকালে হিন্দুদের মনে মুসলমান-বিদ্বেষ 

এই কারণেই অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাঁজদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
সার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক “প্যাটিযটিক এশোসিয়েশন” নামে 

মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল। ইহার পর 
১৮৯৩ সালে বো্বাইয়ে হিন্দু-মুসলমানে বাধিল দাঙ্গা এবং দক্ষিণ-ভারতে, 

বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্রে হিন্দুদের মনে বুটিশ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের 

বিরুদ্ধে সৃষ্ট হইল তিক্ত মনোভাব | মহারাষ্ট্রের পুণা নগরীতে চিৎপাবন 

ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন মহারাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় । নহারাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি ও আদর্শ 

তীহাঁদের মধ্যে ছিল পূর্ণরূপে প্রকীশমান। পেশোয়াগণের উদ্ভব 

হইয়াছিল এই চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-গোঠী হইতে এবং নানা ফারনবীশ, তিলক, 
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গোখলে, রাঁণাঁড়ে পরাঞ্জপে, চাপেকার হ্রাতিবুন্দ ইত্যাদি বহু বিজ্ঞ 

রাজনীতিবিদ্ই ছিলেন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ । ইংরাঁজগণ বস্ততঃপক্ষে এই 

ত্রাহ্মণ-বংশের সহিতই লড়াই করিয় মহারাষ্ট্রের স্বাধীনত! হরণ করিয়া 

লইয়াছিলেন ; সুতরাং ইংরাজ-বিদ্বেষ এই দেশপ্রেমিক ব্রাহ্মণ-বংশের 

'অস্থি-মজ্জায় বর্তমান ছিল এবং তাহারা ছিলেন ছত্রপতি শিবাজীর নীতি 

ও কর্মপন্থার বিশ্বাসবান। শিনাজীর আদর্শ লইয্বা পুণা, বোম্বাই, 
আহমেদাবাদ ও নাসিক ইন্যাদি স্থানে ধারে ধীরে বহু সমিতি ও মেলার 

উদ্ভব হইতে লাগিল। ১৮৯৩-৯৪ খুষ্টান্দ হইতেই মহারাষ্ট্রে গণপতি- 

উত্সব মহা ধুমধামের সহিত উদযাপিত হইতে আরম্ভ হইল। গণপতি- 
উৎসবে লাঠি, তলোয়ার, বর্শা, মশাল ইত্যাদি লইয়া এক-একটি 

শোভাধাত্র! বাহির হইত । ১৮৯: সাল হইতে ছত্রপতি শিবাজীর জন্ম ও 

রাজ্যাভিষেক-উৎসব অতিশয় আড়ম্বর সহকারে অন্তঠিত হইতে লাগিল। 

স্বাধীনতা অর্জন করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার এবং মন্ত্রগুপ্তির শপথ 

এই সকল উৎসবে গ্রহণ করা হইত। বুঁটিশ-বিদ্বেষমূলক পুস্তিকা ও গান 

গ্রচার এই সকল উৎসবের বৈশিষ্টা ছিল। গীতায় উল্লিখিত নিফাম 

কর্মের আদর্শ বিপ্রবীদিগকে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইত। মজ্জিনী 

ও গ্যারিবন্ডজীর জীবনেতিহাস এবং আয়ালযাণ্ড ও রাশিয়ার গুপ্ত 

বিপ্লবান্দোলন তাহাদিগকে দিত কর্্মপন্থার নির্দেশ | 

দামোদর চাপেকার ও বালরুষ্ণ চাপেকার নামক পুণার সন্ান্ত 
চিৎপাবন বংশোভ্ত ছুই ভ্রাতা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে “হিন্দ্ধর্ম্ের অন্তরায়” 

অপসারণ-সমিতি” নামে এক সমিতি স্থাপন করেন। জনগণের দৈহিক 

ও মানসিক উন্নতি বিধান এবং অস্ত্-সাহাধ্যে শত্রুদের বিনাশ করাই, ছিল 

এই প্রতিষ্ঠানের মূল আদর্শ। লৌকমান্ বাজগঙ্গীধর তিলক ছিড়ে ই 
প্রাভি্টানের একজন প্রধান পৃপোঁধক | তীহারই উৎসাহে গ্রই 
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সমিতি কর্তৃক ১৮৯৫ সাল হইতে শিবাজী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে 

আরম্ত হয়। 

ল্ল্যাঞ্ড ও আলাড-হভ্য। 

১৮৯৬ খুষ্টাবে মহাঁরাষ্টে প্রেগ দেখা দিল মহামারীরূপে। এই 

ম্জামারীকে উপলক্ষ করিয়া বে-সামরিক ও সামরিক কন্মচাঁগারা ছুন্বিলহ 

অনাচার-অত্যাচার আরম্ভ করিল-ঘাঁহার ফলে জনসাধারণের চিত হইব] 

উঠিল বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত। প্রেগ দমনকল্পে গভর্ণমেন্ট কন্তক নিযুক্ত 
প্রেগ-কমিটির সভাপতি ছিলেন মিঃ র্যাণ্ড ও লেঃ আরাষ্র ছিলেন এ 

কমিটির একজন সদন্য। ইউরোপীয় সৈম্তগণ উন্ত কমিটির নিদ্দেশ 

অশ্ুষায়ী কাধ্য করিবার সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে নে সকল উপায় 

অবলম্বন করিতেছিল, তাহা ছিল এদেশার লোকাচার ও ধম্মবিশ্বাসের 

সম্পূর্ণ বিরোধী । এই সম্পর্কে মহিলাগণের লাঞ্ছনা ও অবমাননার 
বিষয়ও শুনা যাইতে লাঁগিল। হাইকোর্টের জজ রাণাড়ে মহাশয় এই 

সকল অনাচার ও অত্যাচারের বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিলাতে গোখলের 

নিকট পাঠাইয়া দিলেন । ওয়েলবী কমিশনে সাক্ষ্য দিবার জন্য গোথলে 

ও দীনশ৷ ইদল্জী ওয়াচা তখন বিল।ত গিয়াছিলেন। রাণাঁড়ের প্রদত্ত 

তধ্যের উপর নির্ভর করিয়া গোখলে বিলাতে কতকগুলি অভিযোগের 

বিবরণ সাধারণ্যে প্রচারিত করিলেন। তাহার ফলে ভারতের বৈদেশিক 

শীমক-বর্গ তাহার উপর হইলেন কুণ্ট এবং গোথলে জাহাজযোগে 

বোস্থাইয়ে প্রত্যাবর্তন করা মাত্র তাহাকে গ্রেপ্তার করা স্থির হইল। 

€গৌঁধলে ও ওয়াচ। যখন ভারতের পথে এডেনে উপনীত হইলেন, তখন 
“কানও হিতৈষী ব্যক্তি পূর্ববাহ্েই ওয়াচাকে গভর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্তের 
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বিষয় জ্ঞাপন করিলেন । ওয়াঁচা ও গৌথলে পরাঁমর্শ করিয়া তখন 

রাণাড়ের পর্রগুলি করিলেন অগ্নিদগ্ধ ; কারণ প্রন্ূপ না করিলে এ তথ্য 

সরবরাচের বাপারে রাণাড়েকেও জড়িত হইয়া পড়িতে হইত। তাহাদের 

জাহাজ অতঃপর বখন বোঁক্ধাই নগরে পৌছিল, তখন পুলিশের নিকট 

ছুঃখ প্রকাঁশ করিয়া কুট স্বীকারের দ্বারা গোখলে পরিত্রাণ পাইলেন । 

ত্রুটি স্বীকার না করিয়া তাহার উপার ছিল না; কারণ রাণাড়ের পত্রগুলি 

অগ্রি-দ্ধ করিতে হওয়ার অভিবোগ প্রমাণের সকল তথ্যই নষ্ট হইয়া ছিলঞ্জ 

লোকমান্ট বালগঞ্ধাধর তিলক তখন মহারাষ্ট্রের সর্বজনপূজ্য নেতা 
এবং তীভার সম্পাদন। ও পরিচালনায় মহীরাস্রীয় ভাষাৰ “কেশরী” নামে 

একথবনি পত্রিকা প্রকাশিত হই । বুটিশ সামাজ্যবাঁদের বিরুদ্ধে বহু 

উত্তেজনাপূর্ণ বচনা ইহাতে স্থান পাইত এব: অস্ত্রবলে শত্র-উৎসাদনের 
বিষয়ে জনসাধারণকে ইহা উত্সাহিত করিত। প্রকৃতপক্ষে তখন 

“কেশী” পত্রিকাই চরম ও বিপ্লব-পন্থীদের হইয়া উঠিয়াছিল মুখপত্রম্বরূপ | 
এঁ পত্রিকাখানি বিপ্লবীদের সকল কার্যোই সমর্থন জানাইত | 

১৮৯৭ সালে প্রেগের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের অনাচাঁরের মাত্র! যখন 

তীব্র হইয়া উঠিল, তখন প্লেগ রেগুলেশনের অত্যাচার লইয়া “কেশরী” 
পত্রিকার চলিতে লাগিল উহার কঠোর সমালোচনা । উহাতে লিখিত 

হইল»,-_-“নগরে নর-রূপী প্রেগের অত্যাচার অপেক্ষা! প্রেগ আমাদের নিকট 

বহুগুণে উত্তম।” এ সালেরই জুন মাসের ১৩ই তারিখে তিলকের সভা- 
পতিত্বে যে শিবাজী-উৎসব অনুষ্টিত হইল, তাহাতে তিলক এক উদ্দীপনাপূর্ণ 
অভিভাবণ প্রদান করিলেন। উক্ত উতৎনব ও সভার বিবরণ ১৫ই জুনের 

“কেশরা”তে প্রকাশিত হইল এবং লিখিত প্রবন্ধে সকলকে দেশের শত্র- 

নিধনকল্লে শিবাজীর আদর্শ অনুকরণ করিতে আহ্বান জানান হইল। 

প্রকৃতপক্ষে ইহা বৃটিশেরই বিরুদ্ধে সশস্ত্র ত্যর্থানের আহ্বান । 
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ইহার কয়েকদিন পরেই অবশ্ন্তাবী ফল ফলিল। ২২শে জুন-_-১৮৯৭। 
মহারাণী ভিক্টোরিরার রাজত্বের বষ্টিতম বৎসর পৃস্তি উপলক্ষে সেইদিন হীরক 
জুবিলীর আয়োজন হইয়াছিল। বড়বড় নগরগুলি সেইদিন রাত্রিকালে 

হইল 'আলোকমালার সজ্জিত। উতৎসবানুষ্ঠানের পর বোশ্বাইয্ের লাট-ভবন 

হইতে মি: রাণ্ড ও আরা্ সাচ্বে রাত্রিকালে নখন ফিরিয়া মাসিতে- 

ছিলেন, তখন দামোদর চাপেকার ও বালরুধ্ চারের হস্তে তাহারা 

ছুইজন প্র।ণ হারাইলেন। দামোদণ চাপেকার কনক বোম্বাইয়ে অবস্থিত 

মহারাণী ভিক্টোবিরার প্রস্তর-মূত্তিটিও আলকাতরা লেপনে বিকৃত হইল। 

আদালতে অভিযুক্ত হহয়া দামোদর চাপেকারের প্রাণদণ্ড হইল। 

“কেশরী” পত্রিকায় ১৫ই জুনের প্রবন্ধের জন্য রীজদ্রোহের অপরাধে 

তিলকের হইল দেড় বৎসর সশ্রম কাঁরাবাসের আদেশ। এই সকল 

আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট থাকার সন্দেহে পুণার নাঁটুত্রাতৃদ্বয়ও নির্বাসিত 

হইলেন । 

১৮৯৮ মালে শিবরাম মহাদেব পরাঞগুপের সম্পাদনায় “কাল” নামে 

একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত তয় । উক্ত পরিকা এবং “বিহারী” 

নামে অপর একখানি জাতীয় পত্রিকা রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত 

হহল। 

ইহার পর ১৮৯৯ সালে পুণার চীফ কন্ষ্টেবলকে হত্যা করিবার জঙ্থয 

যে চেষ্টা করা! হইল-_তাহা বার্থ হইয়া গেল। গোয়েন্দাগিরি করিয়া 

যে দুইটি ভ্রাতা দামোদর চাপেকারকে ধরাইয়া দিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট 

হইতে পুরস্কাঁর প্রাপ্ত হইয়াছিল-_তাহারা অকন্মাৎ নিহত হইল। এই 
সকল হত্যাকাণ্ডের ফলে চাপেকারন্রাতৃদ্বয়-প্রতিষ্ঠিত সমিতির চারিজন 

সদস্যের হইল ফাঁসি ও একজনের হইল দশ বৎমর সশ্রম কারাদণ্ড । 

উপরোক্ত ঘটনাসমূহের কয়েক বৎসর পরে শ্ামজী কৃষ্বন্্া নামক- 
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কাথিগাবাঁড়ের এক ব্যক্তি বোহ্বাই হইতে লগ্ডনে গমন করিলেন এবং 
১৯০৫ খ্্াব্দের জাভয়ারি মাসে সেখানে [7018 0707061২016 ১9০0191 

নামক একটি সমিতি গঠন করিলেন । প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্য হইতে 

উক্ত সমিতির সদস্ত-সংগ্রহ চলিতে লাগিল। তাহার প্রচেষ্টায় “70191 

১০০1০19০1৪৮ নামে একথানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয় । বাভাতে 

ভারতীয় ছাত্র, লেখক, সাংবাদিক ইতাদি উপযুক্ত ব্যক্তিগণ ইউরোঁপ- 

মামেরিকায় গিয়। শিক্ষালাভ করিয়া! ভারতে আলিয়া জনসাধারণের মধ্যে 

স্বাধানতার বাণী প্রচার করিতে পারেন, তদ্ৃদ্দেশ্টে ১৯০ সালেই শ্যামজী 

রুষ্ণবন্মা এক হাজার টাঁকা হিসাবে করেকটি বৃত্তি দরবার সঙ্কল্প ঘোষণা 

করিলেন। 

নাসিকনিবাসী ২২ বত্সর বয়স্ক তরুণ যুবক বিনারক দামোদর 

সাভারকর শ্যামজী কুষ্ণবর্থীর এ বৃত্তি লইয়া ১৯৬ সালে ইংলণ্ডে গমন 
করি [7017 17077) 1২812 ১০০৪৮/-র সভ্য হইলেন । পুণার 

ফাঁরগুসন কলেজ হইতে বোস্বাই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বি-এ পরীক্ষায় তিনি 

উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 

শ্টামজী কুষ্ণবন্মী কিন্ত অণ্ধক দিন ইংলগ্ডে অবস্থান করিতে পারিলেন 

না। তাহার পরিচালিত ইশ্ডিয়া হাউনকে বুটশ সরকার সুনজরে 

দেখিতেন না। শেনে এমন অবস্থ। ধাড়াইল ধে, বিলাতে থাকা তীঙ্গার 

পক্ষে আর সম্ভব হইল না। তিনি প্যারীতে চলিয়! গেলেন। 

ছাত্র-জীবনে বিনায়ক দামোদর সাভারকর “মিত্র-মেলা” নামে একটি 

সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বিলাত যাইবার পূর্বে তিনি উক্ত সমিতির 
নাম “অভিনব-ভারত” (০৪175177018) বাধিয়া উক্ত সমিতিটকে 

নূতনভাবে সংগঠিত করেন। ১৯০৬ সালে পুণীর ছাত্রদের ছারা গঠিত 
একটি সমিতিত্ন সভাপতি-পদেও তিনি প্রতিষ্ঠিত হইলেন । 
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শ্যামজী রুষ্ণবন্্মা প্যারীতে চলিয়া যাইবার পর ১৯০৯ সালে ইগ্ডিয়া 

ছাঁউসের পরিচালনার ভার সাভারকরের উপরই পড়িল। ইত্ডিয়া হাউসের 

সদস্তেরা রিভলবার চালনা শিক্ষ। করিতে লাগিলেন। 

খওক্াইক্শী সাহেবের ক্গী ভ্রন্ম-্াম্ 

বিনায়কের ভ্রাতার নাম গণেশ সাঁভারকর। একখানি রাঁজ- 

দ্রোভাত্মক পদ্ঠ-গ্রন্থ প্রকাশের অভিযোগে অভিধৃক্ত হইয়া ১৯৯ সালের 

৯ই জুন নাসিকের জেল মাজিষ্টেট মিঃ জ্যাকসন কন্তক গণেশ সাভারকর 

দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ইহার কয়েক দিন পরেই লগ্ডনে এক 

চমকপ্রদ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইন। মদনলাল ধিংড| নামক এক ব্যক্তি 

বিনায়ক দামোদর সাঁভারকরের ইগ্ডয়া হাউসের সদশ্য ছিলেন। 

ইম্পিরিয়্যাল ইন্সটিটিউটের একটি সভার 'অধিবেশনকালে মদনলাল ধিংড়া 
তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড মলির 4. 1). €. কর্ণেল সার উইলিয়াম 

কার্জন ওয়াইলীকে ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই গুলিবিদ্ধ করিয়া নিহত 

করিলেন । ওয়াইলীকে রক্ষা করিতে গিয়া ডাঁঃ লালকাকাও নিহত 

হইলেন। গ্রেপ্তারের সময় ধিংড়াঁর পকেট হইতে প্রাপ্ত একখানি লিপিতে 

তাহার এইরূপ স্বীকারোক্তি পাওয়া বায় যে, ভারতীয় তরুণদের প্রতি 

প্রদত্ত কারা ও প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সামান্ঠ প্রতিবাদস্বরনূপ একান্থভাবে 

নিজেরই ইচ্ছায় তিনি ইংরাঁজ-রক্তপাঁতের চেষ্টা করিলেন ! 
২৩শে জুলাই লর্ড এনভারষ্ঠোনের আদালতে ধিংড়ার বিচার নিষ্পন্ন 

হয় এবং এঁ তারিখেই তাহার প্রতি প্রাণদণ্ড প্রদত্ত হর। রায় শুনিয়া 

সামরিক কায়দায় তিনি বিচারপতিকে সেলাম জানাইয় বলিলেন,-_ 

€৫[1)810 700 0 10109 1 20 2150 6০9 159৮ 06110170801 

০6 90911161001 930 ০9011015,, 
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একজন ভারতীয়ের দ্বারা খাঁ লগুন সহরে প্রকাশ্য সভায় এই হত্যা- 

কাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় সেখানকার ভারতীয়-সম্প্রদায় প্রমাদ গণিলেন। 

তীহারা স্থির করিলেন যে, সভা আহ্বান করিরা তাঁহারা এই হত্যাকাণ্ডের 

নিন্দা করিবেন। তদনুঘাঁয়ী ৫ই জুলাই লগ্নে কাঁকস্টন হলে একটি সভা 
আহ্বান কর! হইল, কিন্তু সেই সভার ওয়াইলী-তত্যার নিন্দাজ্ঞাপক একটি 

প্রস্তাব সর্ববাদীসম্মত ভিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে বিনায়ক দামোদর 

সাভারকর দীড়াইয়া বজরকণ্ঠে উহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি দৃঢ়কণ্ে 

জানাইলেন যে, উক্ত প্রস্তাবের তিনি বিরোধিত। করিতেছেন। ইহার 

পরই বিনায়কের উপর চতুদ্দিক হইতে আক্রমণ আর্ত হইল। সাংঘাতিক- 
রূপে আহত হইয়া কোনও মতে তিনি রক্ষা পাইলেন। ইনার প্র তাহাকে 

গ্রেপ্তার করিয়! বিচারার্থ জাহাজবোগে বোম্বাই পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। 

দক্ষিণ ফ্রান্সের মাসই বন্দরের নিকট জাহাজখানি উপস্থিত হইলে 

সাভারকর এক অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া বসিলেন। জাহাজের স্নান- 

কক্ষের ছিদ্রপথ দিয়া তিনি সমুদ্রের বক্ষে দিলেন লাফ। তৎক্ষণাৎ 

জাহাজের উপর হইতে রক্ষীরা তাহার উপর গুলিবুষ্টি করিতে সুরু করিল। 

দুর্জয় সাহসে সকল বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া জলের তলদেশে আত্মগোপন 

করিয়া তিনি স তার কাটিতে লাগিলেন এবং অতি কষ্টে ফ্রান্সের তারে 

গিয়া উঠিলেন। বুটিশ পুলিশের নিকট তিনি ধরা দিলেন না--ধরা দিলেন 

ফরাসী পুলিশের হস্তে । তাহার উদ্দেশ্য ছিল বুটিশের হস্ত হইতে রেহাই 

পাওয়া; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা হইল না । ফরাসী পুলিশ তাহাকে বৃটিশ 

পুলিশেরই নিকট অপণ করিল। 

আন্তজ্জাতিক আইন অনুবায়ী তাহার বিচার নিষ্পন্ন করাইবার জন্ত ইহার 

পর বন আন্দোলন হয়_কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। বোস্বাইয়ের 

আদালতেই তিনি অভিযুক্ত হইলেন এবং বিচারে তাহার যাবজ্জীবন 
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দ্বীপাস্তর দণ্ড হইল। বুটিশ-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে 

এইভাবে তীহার জীবনের অমূল্য চৌদ্দটি বসব আন্দামানে নির্বাসিত 
অবস্থায় কাটিয়া যায় । ইহা ব্যতীত রাঁজবন্দী হিসাবে আরও চৌদ্দ বৎসর 

অতিবাভিত করিতে হয় তাহাকে রত্বগিরিতে । 

ল্যান সন্ব-হভ্য। 

বিলাতে থাকাকালে সাঁভারকর প্ারী হইতে কুড়িটি 1)710৮/11). 

£506007905 পিস্তল বোদ্বাইয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উপরোক্ত 

ঘটনাসমূঙ্কের কিছুদিন পরে গণেশ সাভান্করের মামলার বিচারক 

নাসিকের জেল! মাজিষ্রেটে মিঃ জ্যাকসন 'আঁততায়ার হস্যে প্রাণ 

গারাইলেন। জ্াাক্সন-হত্যার তদন্তপ্রসঙ্গে পুলিশ একটি ব্যাপক বড় যয্ত 

আবিষ্কার করিয়া মামলা রুজু করিলে বিচারে তিনজনের ফাঁসি 

হইল। তহার পরহ নাসিক বড়বন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। সেহ মামলা 

প্রকাশ পাইল যেঃ অভিদক্ত বাক্তিগণ “অভিনব-ভারত৮” সমিতির সদশ্য-_ 

বাশার সহিত বিনারক সাভারকবের ঘনিষ্ঠ যোগাবোগ বর্তমান ছিল। 

লগুনের ইগডিয়া হাউসে বিস্ফোরক দ্ব্য-প্রস্থতের বে ফন্ম,লা টাইপ করা 

হইয়াছিল, তাহার একটি কপিও গণেশ সাভারকরের বাড়ী হইতে পাওরা 

বায়। এই বড়যন্্ব মামলায় পাতাশজনের কারাদণ্ড হহল। সাতারা। 

গোয়ালিয়র ইত্যাদি স্থানের ষড়যন্ত্রও ফাস হইয়া গেল। 

শালা হিললাক্দ্োলন্নেল্র সুভ্রস্পাক্ড 

বাংলা দেশে বিপ্রবান্দে।লনের হ্ত্রপাত হয বিংশ শতাব্ধার প্রারস্ভেই | 

এই আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্তে কয়েকবারই কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি 

স্থাপিত হয়ঃ কিন্তু কোনটিই বিশেষ সাফল্য অঞ্জন করিতে পারে নাই। 
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না! পারার কতকগুলি কারণও ছিল-_তন্মধ্যে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভীব 

অন্ততম । কোনও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান না থাকায় 

সমিতিগুলির কার্যে তেমন শৃঙ্খল! ছিল না--এক দলের সহিত অপর 

দলের পারস্পরিক সহযোগিতার ছিল একান্ত অভাব। এইভাবেই 

কিছুদিন ধরিয়া বাংলা দেশে কিছু কিড় বিপ্লবের বাণী প্রচারিত হইতে 

লাগিল । 

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ছিলেন বরোদাঁর রাঁজ-কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ । 

বহুদিন ইংলগ্ডে কাটাইয়া আপির উক্ত কাধ্যে' তিনি যোগদান করিয়া- 

ছিলেন। অরবিন্দ বরোঁদার যাওয়ার পুর্ব হইতেই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাঁধ্যায় নামে একজন তরুণ বাঙ্গালী উক্ত ্রেটে সেনা-বিভাগে কাজ 

করিতেছিলেন। সেইখাঁনেই 'অরবিন্দের সহিত ঘতীন্দ্রের পরিচয় 

হইল। পুণ[র ঠাকুর সাহেবের গুপ্র বিপ্লব-প্রতিষ্ঠান হইতে অরবিন্দ 

বিপ্রব-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ভিলকের সহিতও তাহার সংযোগ 

স্থাপিত হয় । অরবিন্দের নিকট হইতে সরল! দেবীর নামে একখানি পত্র 

লইয়া বরোদীর মহারাজার শরীর-রক্ষীর কাঁধ্য ত্যাগ করিয়া ১৯০২ 

সালে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁংলায় আসিলেন। তাহার উদ্দেশ্য 

ছিল বাংলায় বিপ্রব-প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করা । যুবকদের অন্যতম 
প্রধান নেতা ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্রের সহায়তায় তিনি স্ুকিয়া দ্র 

থানার নিকটে ১০২ নং সাকুলার রোডে একটি গ্রপ্ত-প্রতিষ্ঠান স্থাপন 

করিলেন। 

ইহার পর যতীন্দ্রনাথ বাংলায় বিপ্লবের বাণী প্রচারে ব্রতী হইলেন। 

তিনি প্রচার করিলেন যে ভারতের অন্তান্য প্রদেশে কাধ্যরত বনু গুপ্ত- 

সমিতির দ্বারা বহু সদস্য সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহার! প্রস্তুত হইয় 

বুটিশের বিরুদ্ধে ষশস্ত্র অত্যত্থানের আয়োজন করিতেছে ; বাঙ্গালীরা যদি 
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উপযুক্ত সময়ে তাহাদের স্তায় প্রস্তত হইতে না পারে, তাহা হইলে স্বাধীন 

ভারতে যোগ্য স্থান ও মধ্যাদা লাভে তাহারা সক্ষম হইবে নাঁ। সর্ধব- 

ভারতীয় বিপ্রবে যোগদান করিবার জন্য অবিলঙ্গে তাহাদের প্রস্ততি 

আবশ্যক । অরবিন্দ শীম্রই বাংলায় আসিয়া আন্দোলনের নেতৃত্ব লইবেন 

বলিয়াও তিনি ঘোষণা করিলেন । 

বতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় আপার কয়েক মাস পরে অরবিন্দের 

ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষও ১৯০৩ সালের প্রথম দিকে বাংলায় আগিলেন। 

তাহারও আগমন এ একই উদ্দেশ্যে । 'অরবিন্দও এ সালে একবার 

বাংলায় আসিরাছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার দেওয়া কতকগুলি পুস্তক 
লইয়াই সাকু্লার রোডের বাড়ীতে একটি লাইব্রেরী ও রাজনীতির র্লা 

খোল! হইল । 

অগ্চথালন-সমিতি, যুগান্তর দল ইত্যাদি কনেকটি দলহ তগন অন্ধ 

দলগুলির মধ্যে প্রাধান্য অজ্জন ক্রিয়াছিল। উত্ত সমিতিগুলির কাধ্াকরী 

প্রচেষ্টার কলিকাতভাঁর নানা স্থানে এর সকল প্রতিষ্ঠানের নানা শাখা-প্রশ।থা 

প্রতিটিভ হইতে লাগিল। ক্রনশ; এহ সমিতিগুণির শাখ! পল্লা-মঞ্চলেও 

বিস্তার লাভ করে । লাহিরে শরার-চচ্চার দ্বারা স্থুস্থ-সবল দেহ-মন গঠন 

এবং ভিতরে ভিতরে অতি সংগোপনে বিপ্রবের বাণা প্রচারহ এহ সকল 

প্রতিষ্ঠানের কাধ্য ছিল। কর্মী ও বিপ্রবী সংগ্রহ করা হইত মতিশর 

সাঁবধানতা৷ ও সতর্কতার সহিত, কারণ বিন্দুমাত্র অসাবধানতা ও বিশ্বাস- 

ঘাতকতার ফলে সমগ্র কর্মপ্রচেষ্ট। পণ্ড হইয়া বাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা 
বন্তমান ছিল। কের মনে বিপ্রববাদ জাগাইয়া তুলিবার জন্য বিপ্রবাত্মক 

নানাবিধ পুস্তিকাও প্রচারিত হইতে লাগিল। 
বঙ্গ-বিভাগ সম্পর্কীয় একটি ঘোষণার ফলে যেন বিপ্রবীরা এই সময় 

অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয় হইয়! উঠিল। 
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ন্বক্-ভি্ষ আ্ককাোজম্ম 

বৃটিশ গভর্ণমে্ট ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন বে, ভারতবর্ষের অন্যান্য 

প্রদেশসমূহ অপেক্ষা বাংলা প্রদেশই শিক্ষা-্দীক্ষায় সর্বাপেক্ষা অগ্রণী এবং 
বাংল! দেশ হইতে উখিত দেশাস্মবোধের প্রেরণীতেই সমগ্র ভারতবর্ষ 

রাজনৈতিক চেতন! লাভ করিতেছে ; স্তরাং ভারতে যদি বুটিশ- 
সাআজ্যর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করিতে হয়, তাগা হইলে নুছৎ বঙ্গকে দ্বিথপ্ডিত 

করিয়। দুর্বল করিয়া ফেল! আবশ্যক । এই সাধু সঙ্গল্প অন্তরে লহমাই 

ঝান্তু রক্ষণশীল লর্ড কাচ্জন বড়লাট হইরা ভারতে আসিরাছিলেন। বঙ্গ, 

বিচার ও উড়িস্যা তখন এক প্রদেশের অন্তভূক্তি ছিল। পূর্বব বঙ্গ ও 

আঁসাঁমকে একত্রিত করিয়া আর একটি নৃতন স্বতন্ধ প্রদেশ সৃষ্টির অভিপ্রায় 
১৯০৩ খুষ্টাবন্দের ডিসেম্বর মাসে ঝাজ্জন সব্বপ্রথম ব্যক্ত করিলেন। এই 

সর্বনাশ' প্রস্তাব শুনিবাঁমাত্র দেশের জনসাধারণ যেন চকিত হইয়া উঠিল । 

বুটিশ কুটনীতিবিদ্দের এই নৃহন চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক প্রবল 

আন্দোলন উপস্থিত হহল এবং প্রায় সকলেই একবাক্যে ইহার তীব্র 

প্রতিবাদ করিলেন) কিন্তু এত বিরোধিতা সঙ্গেও লড কাজ্জন তাহার 

ছুঙ্জয জিদ ত্যাগ করিলেন না। এ দেশের জনমতের বিন্দুমাত্র মূল্য 

তাহার নিকট ছিল নী । তিনি ছিলেন সব্বপ্রকার প্রগতি ও গণতন্থের 

বিরোধী । ভারতারদিগকে দমন করিয়া খর্ব করাই ছিল তীহার মূল 

নীতি। তাহার আমলে ১৮৯৯ সালে নৃতন আইন রচন| করিয়া কলিকাতা 

কর্পোরেশনের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়। ১৯০৭ সালে তিনি নৃতন আইন 

বিধিবদ্ধ করাইয়৷ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির উপর গভর্ণ- 

মেণ্টের ক্ষমতা বদ্ধিত করিরাছিলেন। নূতন পুলিশ আইনে তিনি পুলিশ- 

বিভাগের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তীাহারই দ্বার গোয়েন্বা-বিভীগের 

সৃষ্টি হয়। 



স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ৬৫ 

লর্ড কার্জনের মতে ভাবতবাঁসীরা ছিলেন উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদের 
সম্পূর্ণ অযোগ্য । কেবলমাত্র ভারতবাসীদিগকেই নহে_-সকল এশিয়া- 
বাঁপীকেই তিনি অন্তরের সহিত ঘ্বণা করিতেন । ১৯০৫ সালের ১১ই 

ফেব্রুয়ারি কলিকাতা খিশ্ববিদ্ভালয়ের এক সমানন্ভন বক্তৃতায় তিনি 

এশিয়াঁবাপীদিগকে প্রবঞ্চকঃ মিথ্যানাদী ও অসৎ বলিয়। মত প্রকাশ 

করেন; সুতরাং এ হেন দান্তিক কাচ্জনের নিকট বঙ্গ-বিভাঁগেব 

প্রতিবাদ করিয়া ঈপ্সিত ফললাভের মশা ছুরাশা মাত। পূর্ববঙ্গের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদিগকে এই সমম নুবাঁন হইতে লাগিল ঘযেঃ এই 

বিভাগ দ্বারা তাহাদের অত্যন্ত স্কবিধা হইবে । 

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই বঙ্গ-বিভাগের প্রস্থাবে ভার-সচিণ 

সম্মতি দাঁন করেন এবং ১৬ই অক্টোবর এই শ্বতষ্ধীকরণ সংঘটিত ভইবে 

বলিয়া ঘোষিত হয় । 

এই গদ্ধত্যপূর্ণ ঘোষণার দেশবাসী বুঝিতে পাপিল থে” মুখের কথায় 
আর কোনও কাঁজ হইবে না__ভাতে-কলমে অচিন্েই কিছু করা দরকার । 

ভারত-শীপনের ব্যাপারে বুটিশের ভেদ-নীতিপ্ আশ্রয় গ্রহণ আর একবার 

বেন দিবালোকের ন্যাঁয় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। নাঙ্গীলারা মনে করিয়া 

ছিলেন, বাংলার এই অপমানকে জাতীর কংগ্রেস একটি সর্বব-ভারতীয় 

ব্যাপার এবং সমস্যা হিসাবে গ্রহণ কগিবেনঃ কিন্তু তাহা হইল না!। 

আবেদন-নিবেদনের সহজ সরল পন্থা ত্যাগ করিরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 

দায়িত্ব লইতে নরমপন্থীরা প্রস্তত ছিলেন না। কংগ্রেসের নরমপন্থী ও 

চরমপন্থীদের মধ্যে ইহা লইয়া মত-বৈবম্য প্রকট হই'রা উঠিল এবং ১৯০৬ 

সালের কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচন লইয়৷ ছুই দলে বেশ একটা বিরোধ 

উপস্থিত হইল। তখনকার চরমপন্থীদের মধ্যে লোকমান্ত তিলক, পাঞ্জীব- 

কেশরী লালা লাজপৎ বায়, মুঞ্জেঃ বিপিনচন্দ্র পাঁল, শ্রাঅরবিন্দ প্রভৃতির নাম 



৬৬ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 'অবশেষে নরমপন্থীরা একটা মিটমাটের আশায় 

সর্ধবজনমান্ত নেতা দাঁদীভাই নৌরজীকে বিলাত হইতে লইয়া আসিলেন 

এবং ১৯০৬ সাঁলে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে ভিনিই করিলেন 

সভাপতিত্ব । উক্ত অধিবেশনে ভারতবাঁপীদের অধিকার সম্বন্ধে সেইবারই 

সর্বপ্রথম ঘোষিত হইল-_স্বরাঁজে আমাদের জন্মগত অধিকার | প্রয়োজন 

হইলে স্তানবিশেষে “বয়কট আন্দোলন” চালান যাইতে পারিবে বলিয়াও 

সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল 
নানা সভা-সমিতিতে ইহার পরই আ'রস্ত হঈল তীব্র ভাষায় বঙ্গ-ভঙ্গের 

বিরুদ্ধে দুঢ় প্রতিবাদ জ্ঞাপন। স্ুপ্রসিদ্ধ বাগী বিপিনচন্দ্র পাল সমগ্র 
দেশময় যেন আগুন ছড়াইতে লাগিলেন । স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার ও 

বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন সারা দেশে অল্পদিনেই অত্যন্ত প্রবল 

হইয়! উঠ্ভিল। প্রতিবাঁদস্বরূপ নাঁনাস্থানে হরতালও পালিত হইতে লাগিল । 
দুটি মান্র্জাতিক ঘটনাও এই সময় জনগণের চিত্তে প্রভাব বিস্তার 

করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে বুয়রদদের সাফল্য এবং ক্ষুত্র 

জাপানের হস্তে বৃহৎ রাশিয়ার পরাজয় তাহাদের মনে প্রেরণা সঞ্চারে 

সহায়তা করে । 

নেতৃগণ এই সময় উপলব্ধি করিলেন যে, বিদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্জন 
করিয়। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা আবশ্যক । এই বিষয়ে ডাঃ 

গুরুদীস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্ীঅরবিন্দ ভইলেন অগ্রণী । রাজা স্থবোধচন্্র 

মল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ইত্যাদির, অর্থানকূল্যে ইহার পর 
৪000810০010 0£ [১00090017 গ্রতিচিত হইল এবং অরবিন্দ 

বরোদ! রাজ্যের মোটা মাহিনার চাকুরী ত্যাগ করিয়া অতি অল্প বেতনে 
ইহার অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করিয়া ১৯৬ সালের আগষ্ট মাসে বাংলায় 

আসিলেন। 
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বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে বে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইল» তাহা 

ক্রমশঃ একটা নি্দিষ্ট রূপ লইয়! জাতীয আন্দোলনে পরিণত হইতে লাগিল। 

বিপ্রবীদেরও ইহাতে অনেকটা সুবিধা হইল। এই প্রকাঁখ্য রাজনৈতিক 

আন্দোলনের পশ্চাতে তাহারা আম্মগোপন করিয়া দ্রুত নিজেদের 

আরোৌজন সম্পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এইবারের আন্দৌলনে ছাত্রসমাজই 

বিশেষভাবে বোগদান করিয়াছিলেন এবং এই ছণবরসম্প্রদীঘ হইতেই বিপ্লবীরা 

প্রধানত: সদন ও কর্মী সংগ্র্গ করিতে লাগিলেন । ছাব্রদিগকে দমন 

করিবার জন্য তাহাদের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ 

করা হয় এবং আদেশ অনান্যকারীদিগকে বেত্রাঘাত করা অথবা স্কুল- 

কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওরা চলিতে থাকে । বঙ্গ-ভঙ্গ রদ 

করিবার উদ্দেশ্টে নিপুল ধন-ভাগডার খোল। হইল এবং হিন্দু-মুসলমান 
সম্প্রাতির চিহ্ৃ-স্বরূপ পাখা-পন্ধন উত্সবের ব্যবস্থা হইল। পূর্বরণঙ্গ ও 
আনামের নূতন লেঃ গভর্ণর পার ব্যামফিল্চ ফুলার সকলকে আতঙ্ক গ্রন্ত 

করিয়া ঘোষণ! করিলেন, আন্দোলন দমন করিবার জন্য “219951)5৫ 

10877 1১০ 1)5০৫১৯৪:১” এবং প্রকাশ্তে “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি কর। আদেশ- 

জারি করিয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। 

কলিকাতায় “যুগান্তর” দল এবং ঢাকায় “অন্ণালন-সমিতির” প্রভাব 

ছিল খুব বেশি । “অন্ুণালন-সমিতি” প্রতিষ্ঠার একটু ইতিহাস আছে। 

বিপিন পাল ও ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্র (পি, মিত্র) একবার ঢাকায় 

গিয়াছিলেন। পি? মিত্র ছিলেন সর্বদাই সশস্ত্র অভ্যখখানের পক্ষপাতী । 

সেখানে পরামর্শের পর স্থাপিত হয় একটি বিপ্লবী দল এবং উকিল আনন্দ 

চক্রবর্তীর অধিনায়কত্বে ও পুলিনবিহারী দাসের পরিচালনায় “অস্থণীলন- 
সমিতি” নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। পি? মিত্রের দ্বারা ইতিপূর্বে 
কলিকাতাতেও “অঙ্থশীলন-সমিতি” গঠিত হইয়াছিল। বন্ধিমবাবুর 
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“অনুনালন” প্রবন্ধ হইতেই নাকি সমিতির প্রর্ূপ নামকরণ হইয়াচিল 

বলিরা' শুনা যায়। অপরপক্ষে ৬শিবনাথ শাস্ত্রীর “যুগান্তর” নামক 

উপন্তশসের নাম হইতে অপর বিপ্রবী দলটর নামকরণ তইরাছিল 

যে সকল পুস্তিক! এই সময় বিপ্লবীদের মধ্যে প্রচারিত ভইত, তাহার 
কয়েকখানির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । শ্রাঅরবিন্দ লিখিত “ভবার্নী- 

মন্দির” ও “০ 59871)101001৯০5৮ সথারাম গণেশ দেউক্করের “দেশের 

কথা” ও “মুক্তি কোন্ পথে” এবং “বর্তমান রণনাতি” হত্যাদি পুস্তিকাসমূহ 

বিপ্রবীরা আগ্রভের সভিত পাঠ করিতেন। “আনন্দ-মঠ” এবং “দেবী 

চৌধুরাণী” গ্রস্থও বিপ্রবীদিগের প্রিয় পাঠ্যগ্রস্থ ছিল। সন্দ্যাসী-বিদ্রোচের 
কাহিনী বিপ্রবীদিগকে এতই প্রভাবিত করিরাছিল যে, এই সময়কার বহু 

বিপ্রবীও সন্ধ্যাসীর বেশ-ভৃষার বিপ্রবের বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতেন 

এবং প্ররূপ বেশেই অনেকেহ পুলিশের হাতে ধরাও পড়িক্নাছিলেন ! 

বিবেকানন্দের বাণী ও আদশ বিপ্রবাদের মনে জাগাহয়া তুলিত বলিষ্ঠ 

আত্মবিশ্বীস। 

বিপ্রববাদকে সমথনকারী কতকগুলি সংবাদ-পত্রেরও এই সময় উদ্ভব 

হইয়াছিল। ব্রন্গবান্ধব উপাধ্যার মহাশয় “সন্ধ্যা”য়ঃ। অরবিন্দ “বন্দে- 

মাতরম্৮-এ এবং বারীন্দ্রকুম[র, উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যারঃ অবিনাশচন্ত 
ভট্টাচার্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি “বুগান্তর” পণ্িকায় সরকারী নাতির 

কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইক়্াছিলেন। . 

বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে বাঞ্জালাদ্দের এহ জাতীর আন্দোলনকে দনন করি- 

বার জন্য বুটিশ গভর্ণমেন্ট তীহাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। 

চতুর্দিকে প্রচণ্ড দমন-নীতি অন্ুহ্ুত হইতে লাগিল। স্থপ্রাচান বিভেদ- 
নীতিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা হইল। ১৯০৬ সালে বখন দাদাভাই 
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নোবজার সভপিতিত্রে কণগ্রেনেন অধ্ধবেশন চলিতেছিল, তখন ঢাকার 

নবাব সলিদুল্লার উদ্ভোগে মন্লেম হি? হন। ইত্রাজ কতৃপক্ষ 

কোশলে হিন্দুদের পিকন্ধে মললনানদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন 

চত্রুদ্িকে হত] প্রচারিত হল বে, হিন্দ-দলনের পশ্চতে মুসলমানদের 

প্রতি ভাপত-মরকাদের সমর্থন মাঠে এব? হিন্দদের দোকান-পত্র পুন ও 

নাবী-হনণে (বিশেষ করিষা পিধধ|) সরকার শাস্তি দিবেন না। নবগঠিত 

চিন ও আনাম প্রদেশেপ চছাটলান সাব প্যামধিন্ড ফুলার নিলজ্জের 

প্রকাশ্যেই ঘোখনা করিলেন মুনলমানগণ তাভাব “স্থয়েোরাণী”। 

কল নাহ ভইবাপ--তাাহ হহল ! প্র5গু মাম্্রদানিক হাঙ্গানায় বিশেষ 

করিন: সমগ্র পুর্্বন্দগ কিছুদিন যাবৎ পিপ্বন্ত হইতে লাগিল । তিলক, 

শ্বীঅরবিন্দঃ বিপিন গাল প্রতি নেতাঁবা ইগাতে গঙ্জন করিনা উঠিলেন । 
শীমববিন্দ হিলেন “1১017100500)7) 1৬ 1)]1)6৮1 21761 1116” -নীতিতে 

বিশ্বানা। ইহ! ব্াতাত নে দেশের স্বাপানতা আসিতে পারে না--তাঙ 

ভিনি জানিতেন। নাম্প্ররার্িক ভানাভাশিতে তিনি লিখিলেন_-৮]। ০৪ 
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সাম্প্রবারিক দাঙ্গার স্থযে(গে ইশরা-গভর্ণমেণ্টও পীড়নের মাত্রা বর্ধিত 

করিলেন । বিপিনচন্্র প্রচার করিতে লাগিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী। 

দাদাভাই নোরজীর ব্াশখ্যাত ঈপনিবেশিক স্বারন্ত-শাসনের পৰিবর্জে, 

ইংরাজ-বঞ্জিত পূর্ণ স্বাধানতাই আমাদেন দাঁবী বলিয়া তিনি ঘোষণা 
করিলেন; সুতরাং তাঁহার মতে কেবল বিদেধা দ্রব্য ববকট করিলেই চলিবে 
নাঃ বিদেশী শাসনকেও সম্পূর্ণদপে বঙ্ন কর! চাই । 
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১৯০৭ সালে গভর্ণমেণ্ট সংবাঁদ-পন্ত্র দলনে তৎপর হইলেন। এ 

সালের ২০শে জুলাই তারিখে “বুগান্তর”-সম্পাদক ভূপেন্্রনাথ দত্ত রাজ- 

দ্রোহাজ্মক প্রবন্ধ প্রকাঁশেব অভিবোগে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে 

দণ্ডিত হইলেন। ইহার মাত্র কিছু দিন পরেই ছুইটি অনুরূপ প্রবন্ধ 

“বন্দেমাতরম্” পত্রিকার প্রকাশের অভিবোগে অভিধুক্ত হইলেন 

শ্ীঅরবিন্দ । এই মামলা পরিচালনার ভার পড়িল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 

দাশের উপর এবং বিপন পাল ছিলেন এই মামলার একজন সাক্ষী। 

'আদাঁলতে বিপিনবাঁবু শপথ গ্রহণে অথবা কোনও প্রশ্নের উত্তর দানে স্বীকৃত 

না হওয়ার মামলা ফাসিরা গিয়া অরবিন্দ মুক্তি পাইলেন । বিপিনবাবু 

কিন্ত রেছ[ই পাইলেন না। আদালত অবমাননার দায়ে ২৬শে আগষ্ট, 

১৯০৭ সালে তাহার ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হইল । 

বিপিনবাবুকে কারাদণ্ড প্রদানের দিন আদালতে বিপুল জনসমীগম 

হওয়ায় পুলিশ জনতা নিষন্ত্রিত করিতে তাঙাদের উপর বেপরোয়াভাঁবে 

লাঠি চালায় । ই, বি, হুই নামক জনৈক শ্বেতীঙ্গ পুলিশ ইন্সপেক্টর সেই 
সময় সুশীল সেন নামক একটি অল্পবয়স্ক বিপ্রবীকে এক ঘা ঘুসি মারে । 
এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য স্ুনীলও উত্তেজিত হইরা উ কর্ম 

চারীকে পাণ্টা ঘুসি মারিয়া বসে। স্তশীল তৎক্ষণাৎ ধৃত ও অভিযুক্ত হয়। 
কলিকাতার তৎকালীন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড 

তৎপরদিন উক্ত অপরাধে বালকটির প্রতি ১৫ ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ 

দিলেন এবং সেই দিনই সুশীলকে শাস্তি ভোগ করিতে হইল। 

১৯০৭ সালের শেষভাগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাহার সম্পাদিত “সন্ধ্যা” 

পত্রিকায় “ঠেকে গেছি প্রেমের দায়” নামক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে 

অভিযুক্ত হইলেন। আদালতে ব্রহ্মবান্ধব ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 
বিধাতার নির্দিষ্ট স্বরাঁজলাভের প্রচেষ্টায় তিনি যে সামান্ত অংশ গ্রহণ 
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করিয়াছেন, তাহার জন্য কোনও বিদেশী সরকারের নিকট কোনও 

কৈফিয়ৎ তিনি দিবেন না। তাহার বিশ্বাস ছিল, তাহাকে কারাদণ্ড প্রদান 

করা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সাধ্যাতীত এবং মামলার তিনি কোনও অংশ 

গ্রহণ করেন নাই । মামলা বিচাঁরাঁধীন থাকা কালেই অস্ত্রে অস্ত্রোপচারের 

শরঅরবিন্দ ঘোষ 

পর ব্রহ্মবান্ধব পরলোকগমন করেন । তাহাকে শাস্তি দেওয়া সত্যই ইংরাঙ্গ 

গভর্ণমেণ্টের সাঁধ্যে কুলায় নাই। 

১৯০৭ সালের ১ল! নভেম্বর রাজদ্রোহমূলক বন্তৃতা-দমন-মাইন প্রণয়ন 



৭২ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 

করিয়৷ গাজনেতিক আন্দে'লন ও সভা-সমিতি বন্ধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা 

হইল। ভারত-সচিব নলি এক গদ্ধতাপূর্ণ ঘোষণায় জাঁনাইলেন,_[00৩ 

0০9৮০11)11)৩1)0 17056910501 0011560 0) [8101076251১ 01 

121075১9191) ; 61:6৮ 1225 1)0 9011055066১ ৮705 100155 

কলিকাতা মাণিকতল। অঞ্চলে মুরারিপুকুর বাগানে একটি বঢ় 

রকমের প্ত বিপ্রবী-কেন্ত্র স্থ(পিত হইয়াছিল। বারীন্রকুমাঁর ঘোঁষ, চেমচন্ত 

দাস ( কান্তনাগো ), উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যের বস্থু, উল্লাসকর দত্ত 

ইত্যাদি নেভাগণ এই কেন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্রিষ্ট ছিলেন । হেমচন্ত্ 

দাস ছিলেন মেদিনীপুরের একজন বিপ্রবী এবং তিনি ১৯০৬ সালে ফ্রান্সে 

গিয়াছিলেন বোম! তৈয়ারীর কৌশল আয়ন্ত করিতে । ১৯০৮ সালের প্রথম 

দিকেই তিনি দেশে ফিরিয়া আপিয়া দুরারিপুকুর বাগান-কেন্দ্রে বৌগদান 

করেন। চন্দননগর ও রাঁজাবাঁজীরেও বোমার কারখানা স্থাপিত হইয়া- 

ছিল। নানাবিধ বিস্ফোরক পদার্থ তৈরারী এবং পিস্তল ও রিভলবার 

সংগ্রহ পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল । 

এ দেশের জনমতকে উপেক্ষা করির। বঙ্গ-ভঙ্গের বিষয়'ঘোষণীয় ইতি- 

পূর্বেই যেন বাংলার বুব-শক্তিকে চ্যালেগ্ত করা হইয়াছিল। তাহার উপর 
চলিতেছিল “কাট! ঘায়ে নৃনের ছিটা'র মত মধ্যে মধ্যে শাসনকর্তাদের 

দস্তোক্তি। অত্যাচার-উতৎ্পীড়নও ক্রমশঃ মাত্রা ছাঁড়াইয্া যাইতেছিল। 

সমগ্র পরিস্থিতিটাই বিপ্রবীদের নিকট দুর্ধ্বিসহ হইয়া দ্াঁড়াইল।' 

সংবাঁদ-পত্রের কণ্ঠরোধ এবং বক্তৃতা-দমন আইনের দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক 

আন্দোলনের উপায়ও অবশিষ্ট ছিল নী। অনন্যোপায় যুব-শক্তি তখন 

রক্তদান ও রক্তপাতের বিদ্ব-সন্কুল পথই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। 

১৯০৬ সাল হইতেই পূর্ববঙ্গ ও আসামের অত্যাচারী ছোট লাঁট 
ফুলার সাহেবকে হত্যা করিবার চেষ্টা চলিতেছিল, কিন্তু সাঁফল্যলাভ- 
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সম্ভব হয় নাই। বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনার অন্ত বচয়িত! ও সমর্থক 

ছিলেন বিভক্ত পশ্চিম বঙ্গের ছোটিলাট সার ম্যানড ফ্রেজার। 
বিপ্রবাদের ক্রোপটা তাহান পর আীভারহ উপর গিল। ১৯০৭ সালের 

নভেম্বর মাসে চন্দননগবেব নিকটে উল্লাকপ দ্ধেল হেয়ারা বোমায় 

তেনচন্দ দ ৭ ॥ 

তাহার ট্রেণ উড্াইয়া দিবার প্রথম চেষ্ট। হইল | নে প্রচেষ্টা সফল হইল 
না। ছোটলাটের ট্রেণ ধ্বংসের দ্বিতীঘ্ন প্রচেষ্টা হইল ১৯০৭ সালের 

৬ই ডিসেম্বর তারিখে । দিন তিনি ট্রেণে চাপিয়া মেদিনীপুর যাঁইতে- 
ছিলেন। নারায়ণগড় ষ্রেসনের নিকটে বিপ্রকীরা ট্রেণের উপর বোমা 
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নিক্ষেপ করিয়া উহ! ধবংস করিবার চেষ্টা করিলেন। বোমার আঘাতে 

ট্রেণের কয়েকখানি বগী লাইনচ্যুত হইয়া গেলেও ফ্রেজার সে যাত্রাও 
রক্ষা পাইলেন । 

এই ব্যাপারে সংশ্রিষ্ট অপরাঁধীদিগকে ধরিবার জন্ত পাঁচ হাঁজার টাঁকা 

পুরস্কার ঘোষিত হয় এবং বিপ্লবীদের প্রচেষ্টাকে হেয় ও লঘু প্রতিপন্ন করিয়া 

উহাকে চাঁপা দ্রিবাঁর জন্য অবশেষে জনকয়েক কুলীকে ধরিয়া স্বীকারোক্তি 

করাইয়। তাহাদের দণ্ড দেওয়! ভয় । 

এ সালেই ২৩শে ডিসেম্বর ভাঁরিখে ঢাকার পূর্বতন ম্যাজিষ্্ট 
এলেনকে হত্যা করিবার জন্য গোয়ালন্দ ষ্টেশনে দিনের বেলায় তাহার 

উপর রিভলবারের গুলি নিক্ষিপ্ত হইল-_কিন্তু সে চেষ্টাও হইল ব্যর্থ। 
কুষ্টিয়ার পাদ্রী ভিকেন সাহেবের উপর ইহাঁর পর বিদ্রোহীরা গুলিবর্ষণ 

করেন। ১৯০৮ সালের মাচ্চ মাসে বাংলার ছোটলাটের ট্রেণ ধ্বংস 

করিবার জন্য আর একবার নিষ্ষল প্রচেষ্টা হইল। 

চন্দননগরের মেয়র মঃ তার্দিভিল চন্দননগরে স্বদেণী-সভার অনুষ্ঠানে 

নানাভাবে বিদ্ব কৃষ্টি করিতেন এবং ফরাসী চন্দননগরে অস্ত্র-আইন না 

থাকায় বিপ্লবীদের অন্ত্র-সংগ্রহের যে সাঁমান্ত সুযোগ ছিল, তাহা একটি 

অন্ত্র-আইন পাশ করিয়া রহিত করিয়! দেন। ইহার ফলম্বরূপ চন্দননগরের 

মেয়রের গৃহে ১৯০৮ সালের ১১ই এপ্রিল বোমা নিক্ষিপ্ত হইল । শিবপুরে 

একটি স্বদেশী ডাঁকাঁতিও এই মাঁসেই অনুষ্ঠিত হয় । 

ক্িসফ্ঞোর্ড-হভ্যাল্স সব অশ্ঞর 

মিঃ কিংসফোর্ডের উপর বিপ্রবীদিগের ঘ্বণ। বহুদিন হইতেই সঞ্চিত 

'ছিল। কলিকাতায় চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কাধ্য করিবার 

সঙ্গয্ন হইতেই একজন জবরদস্ত বিচারক হিমাবে তিনি কুখ্যাত 
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হইয়াছিলেন। তখনকার দিনের নহু রাজনৈতিক মামলার বিচার 
তাহার এজলাসেই নিষ্পন্ন হইয়াছিল এব* অভিযুক্তরা প্রায়ই কঠোর 
দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইতেন। “পুগান্থর”, “বন্দেমাতরম্ঠ এবং “সন্ধ্যা” 
পত্রিকার মামলার তিনিই ছিলেন বিচানক। রাজনৈতিক আন্দোলনে 

লিপ্ত ছাত্রগণকে তীীর নিকট প্রায়ঠ বেরদণ্ড লাভ করিতে হইত। 

স্থণীল সেন নামক একট শন্নবয়ঙ্ক বালকের তীাগার নিকট বেত্রদণ্ড 

লাভের কাহিনী পন্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 

পীস্তবিকই বিচাঁবক হিসাবে মি” কিংসফোডের আদেশ-নিদ্েশ 

বিচারালয়ের হায়পবাম্ণতা ও নিরপেন্দতাব মতিমা ক্ষুধা করিতেছিল। 

রৌলট কমিটিও তীহাদেব রিপোটে মিঃ কিংসফোডি সম্বন্ধে 

লিখিয়াছিলেন-_ 

5৬৩ 10050 00001110116 ৮0121601551 (005 

৩১০৪)111 17101070105 11000 00717073058 টা 

1010051979057 0011) এ 1)1051001105 18515075005 641000% 

৮৮০7০ 00961) 00095550905 না) ৯৫৮০৫৮1710১ 

এহ সকল কারণে বিপ্রবীরা তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৯০৮ 

সালের প্রথম দিকেই মিঃ কিংসফোঁঙ বদলী হইয়া মক্তঃফরপুরে যান ও 

সেখানে 1গয়াও তিনি কিন্ত রেহাই পাইলেন না-বিপ্রবীরা সেখানেও 

তাহার পিছু লইলেন। মি: কিংসফোর্ডের তত্তা]-প্রচেষ্টায় যে ছুইটি নাম 
অক্ষয় হইয়া আছে--সে দুইটি নাঁম শহীদ প্রফুল্ল চ/কী এবং ক্ষুদিরাম বন্থুর | 

স্পহী শ্রহ্ুভনঙত্রক্র চান্ষী 

১৮৮৮ খুষ্টান্বের ১০ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার বগুড়া জিলার অন্তর্গত বিহার 
গ্রামে প্রফুল্ল জন্মগ্রহণ করেন। তীষ্চার পিতার নাম রাজনারায়ণ চাকী 
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এনং মাতার নাম ন্বর্ণময়ী দেবা । মাত্র ছুই বৎসর বয়সের সময় প্রফুল্প-এর 

পিভবিরোগ হয় | | 

বিচার গ্রামের পার্শে নামুজা গ্রাম । উল্ত গ্রামের মধ্য ইংরাঁজি 

বিদ্ধালয়ে প্রফু-এর প্রথম বিগ্ভ।শিক্গা আরম্ভ ইয়। লেখা-পড়ার 
তার মনোবোগ খাকিলেও খেলাধূবাতেহ ঠিশি অধিকতর উত্দাহ 

বোঁধ করিতেন । মধ্য ইংরাজি বিগ্তালয়ের পাঠ শব করিস! উচ্চ ইংরাজি 

বিছ্ধালয়ে অধায়ন করিনাঁর জন্য চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি রংপুর সহরে 

যান এবং সেখানকার জেলা-স্কুলে ভশ্তি ভন । 

নঙ্গ-ভঙ্গের প্রাক্কালে দেশ-ঘধো থে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল, 

তাভাব ঢেউ গিয়া বংপুরেও লাঁগিল। রংপুরের এই সময়কার 

রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রফুল্ল চাকা ছিলেন ছাত্রদের নেতা এবং 

ুপ্ত-সমিতির সহিত তিনি ছিলেন গভারভবে সংশ্লিষ্ট । ন্বদেণা সভায় 

বোগদানের 'অপরাঁধে রংপুরের জেলা ম্যাঁজিস্ট্রেটে একবার জেলা-স্কুলের 

ছাঁত্রগণের পাচ টাকা করিয! জরিমানা করেন। ইহার ফলে প্রফুল্ল এবং 

আরও অন্ান্ধ বহু ছাত্র জেলা-স্কুল ত্যাগ করির। নব-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় 

বিদ্যালয়ে ভন্তি হন। ' 

পূর্ববঙ্গের গভর্ণর সার ব্যামফিল্ড ফুলারকে ত্য করিবার আয়োজনে 
১৯০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে বারীন্দত্রকুমার ঘোষ বখন রংপুরে যাঁন, 
তখন প্রফুল্ল চাকীর সহিত তাহার পরিচয় হয় । পরেশচন্দ্র মৌলিক এবং 

নলিনীকান্ত গুপ্ত নামক অপর ছুইজন সহপাঠীর সহিত ইহার কিছুদিন পরে 

প্রফুল্প কলিকাতা আসেন এবং এখানকার গুপ্ত-সমিতিতে প্রবেশলাভ 

করেন। পরেশচন্দ্র ও নলিনীকান্ত পরবর্তীকালে আলিপুর বোমার মামলায় 

জড়াইয়৷ পড়িয়াছিলেন । 
১৯০৬ সাল হইতে ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাস পধ্যন্ত যে সময়-_সেই 
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সময়ের মধ্যে প্রকল্প বহু বৈপ্রবিক ক্রিম্না-কল[পে যোগদান করিয়াছিলেন । 

ফুলার-হত্যার উচ্চে।গ-আয়োজন নেহা সামাল ব্যাপার ছিল না--তাহাতে 

প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । এই অর্থের অভাব মিটাহবার জন্ত রংপুন সহব 

হইতে কয়েক মাইল দূরে একটি গ্রামে এক ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয়। 

স্থির হইয়াছিল যে, নরেন্্র গোম্বামা, হেমচন্দ্র দান, প্রফুল্ল চাকী ও পরেশ- 

চন্দ্র মৌলিক প্রতি সেই ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করিবেন কিন্তু শেষ 

পধ্যন্ত আর ডাকাতি কৰ। সম্ভব হয় নাই; কারণ ঘটনাচক্রে সেখানকার 

থানার দারোগা ভ।কাতির জন্ত নির্দিষ্ট রাত্রিতেহ কাধবশতঃ উক্ত গ্রামে 

অবস্থান করিতেছিলেন। কাজেই ডাকাতির পরিকল্পনা ফাসিয়া গেল । 

ফুলার সাহেবকেও বধ করা শেষ পর্যন্ত ঘটিয়া উঠিল না। বিপ্রবীগা 

সংবাদ রাখিয়াছিলেন যে, ফুলার সাচেবের ট্রেণ রংপুর ষ্টেশন অতিক্রম 

করির়! যাইবে । তাহারা স্থির করিলেনঃউক্ত ষ্টেসনেরহ খানিকটা দূরে লাট 

সাহেবের ট্রেণ ধ্বংস কবিরা দিবেন। তদন্বানা লাইনের নাচে ব্যাটারীনুক্ত 

বোমা স্থাপিত হইল । মাযোছজনের কোনও ক্রট বিপ্রবীরা এক্ষেত্রে রাখেন 

নাই। বোমা দৈবক্রমে না *টিলেও ফুলার সাচেব বাচাতে পরিত্রাণ না 

পান--তাহার ব্যবস্থাও করা হইরাছিল। বিভলবার ও লাল লন লই 

অপর একজন সঙ্গীসহ প্রফুল্ল ষ্টেননের নিকট অপেক্ষা করিবেন বলির! ঠিক 

হয়। বোমা না কাটিলে লাটসাহেবের ট্রেণখানি বদি নিরাপদে নিপ্দিষ্টস্থল 

অতিক্রম করিয়া আসে? তাহা হইলে সে অবস্থায় প্রকুল্ল ষ্টেসনের নিকটে 

ট্রেণখানিকে লাল আলো! দেখাইবেন এবং ইহাতে বিপদক্ঞান করিয়। ট্রেণ- 

খানি বখন থামিয়া পড়িতে বাধ্য হইবে, তখন রিভলবারসহ ট্রেণের কামরাদ্ন 

প্রবেশ করিয়া প্রছুল্লর পক্ষে ফুলার-হুতা। অসম্ভব হইবে না। ধুবড়ী হইতে 

লাট সাহেবের ট্রেণখানি নংপুর অভিমুখে বাত্র। করিলেই যাহাতে খবর 

পাওয়া যায় সেইজন্ত টেলিগ্রামে সংবাদ পাঠাঁইবার নির্দেশ দিয়া একজন 
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বিপ্লবীকে পাঠান হইয়াছিল ধুবড়ীতে ; কিন্ত সকল চেষ্টাই নিক্ষল হইল । 
রংপুর না গিয়া বিপ্রবীদের ফাকি দির। ফুলার সাহেব গোয়ালন্দ হইয়া 
কলিকাতায় আপিলেন এবং শ্রাপ্বহই চলি! গেলেন বিল[তে। রংপুর- 

গোয়।লন্দ-কলিকাতায় পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও বিপ্রবীদ্দিগকে ফুলার-হত্যার 

নিরাশ হইতে হইল । 

এইরূপে দেখা ঘায় বে, তখনকার দিনের অনেকগুলি বড় বড় কাজে 

প্রফুল উল্লেখবোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । নারার়ণগড়ে আনড_ 

ফ্রেজারের ট্রেণ ধ্বংসের প্রচেষ্টায় এবং আরও কতকগুলি স্বদেনী 

ডাকাতিতেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিরা জানা যায়। 

এইভাবে নানা ঘটনার মধ্য দিরা প্রকুল্লের কর্মকুশলতা ও নির্ভরযোগ্যতা 

নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয্বাছিল এবং বিশ্বাসী ও দক্ষব্যক্তি হিসাবে মিঃ 

কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্ঠ বাঁরীন্দ্রকুমারের দ্বারা তিনি মনোনীত 

হইয়াছিলেন। 

ল্পহদিকুললীজম 

ক্ষুদিরামের জন্ম হইয়াছিল ১৮৮৯ খুষ্টান্দের ৩রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার 

মেদিনীপুর সহরের উত্তরস্থ হবিবপুরে। তাহার পিতা ত্রেলোক্যনাথ বস্থ 

ছিলেন নাড়ীজৌল রাঁজ-কাছারীর তহণীলদার । ক্ষুদিরামের জননীর নাম 

লক্ষমীপ্রিয়া দেবী। তাহার জন্মের পূর্ধ্রেই তাহার ছুইটি ভ্রাতা মৃত্যুমুখে 

পতিত হওয়ায় ভ্রেলোকানাথের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না ছিলেন 

কেবলমাত্র তিনটি কন্তা। ক্ষুদিরামের জন্মের পরই সেইজন্ত তাহার জ্যেষ্ঠ 
তগ্রী তিন মুষ্টি ক্ষুদ দিয়া তাহাকে কিনিমা লইয়াছিলেন--তাহার ফলে 

তীহার নাম হইয়াছিল ক্ষুদিরাম । শৈশবেই ক্ষুদিরাম পিতৃ-মাতৃহীন হইলে 

তাহার বিবাহিত জ্যেষ্টা ভগ্নীর গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। বিষ্তালয়ে 
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তাহাকে ভঙ্তি করিয়া! দেওয়া হয়ঃ কিন্তু লেখা-পড়ার অপেক্ষা খেলা-ধূলাতেই 

স্রীহার আগ্রহ ছিল অদ্রিক। ক্ষুদিবামের ভগ্রীপতি অমৃতলাল রায় যখন 

জজকোর্টের হেডব্লার্ককপে মেদিনীপুরে বদলী হইয়া আসিলেন, তখন 

সেখানে আসিয়া! ক্ষদিরামের বিপ্রবী-জীবনের স্পাত হইল। 

একবার মেদিনীপুব পরিদর্শনকালে বাংলান ছোটলাট ক্ষদিরামের 
ব্যায়াম-কৌশল দেখিরা গ্রীত হইয়াছিলেন। ম্বদেশা আন্দোলনের বুগে 
উহ্তার প্রতি আসক্ত হইয়া ১৯০৫ সাল হইতেই শ্বদিরাম বিপ্রবীদের সংস্পর্শে 

আনেন। মেদিনীপুবের বিবাট ন্বেচ্ছাসেনক-বাহিনীর পিখাযাত অধিনায়ক 

সতোন্দনাথ বন্থ' ও হেমচন্দ্র দাসেন সহিত তীহার পরিচয় হইয়াছিল । 

তমলুকে ক্ষুদিরামের সহাধ্যারী পূর্ণচন্দ্র সেন পববন্তীকালে আলিপুর বোমার 

মামলায় অভিঘুক্ত হইয়াছিলেন। 

মেদিনীপুরে সত্ন্ত্রনাথদের বাটার সংলগ্ন একটি স্থানে বিপ্রবাদেব 

গুপ্ত-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল এবং ক্ষুদিরাম তাহার একজন সদস্য ছিলেন। 

বিদেশা পণ্য-বঙ্জন আন্দোলনের সময় ক্ষুদিরাম অক্লান্তভাবে কাধ্য 
করিতেন। দোকান হইতে বলপূর্রবক বিদেশী বস্ত্র ছিনাইয়া আনিয়া 

তাহার দ্বারা বহ্ৃাৎসব করিতেও তিনি ছিধা করিতেন না। 

১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুরে পুরাতন জেলখানার 

প্রাঙ্গণে যে শিশল্প-প্রদর্শনী হয়ঃ সেই প্রদর্শনীতে ক্ষুদিরাম রাজদ্রোহাত্মক 

“সোনার বাঁউলা” পুস্তিকা বিতরণ করেন। প্রবেশদ্বারে উক্ত পুস্তিকা! 

বিতরণ করিবার সময় পুলিশ তীহীকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইলে 

পুলিশের উপর তিনি ঘুসি চালান । সেই সঙ্কটজনক সময়ে সহসা সত্যন্্র- 
নাথ সেখানে হাজির হন। 

সত্যেন্্র দেখিলেন যে, ব্যাপার বড় গুরুতর | তিনি ছিলেন সেই 

প্রার্শনীর সহকারী-সম্পাদক এবং মেদিনীপুর কালেন্তরির একজন 
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কেরাণী। পুলিশটি তাহাকে চিনিত। পুলিশের হতি হইতে ক্ষুদিরামকে 
রক্ষ। করিবার জন্ত তিনি ক্ষুদিরামকে ডেপুটবারুর পুত্র বলির। পুলিশের 

নিকট পরিচয় দেন এবং ইঞার ফলে ভর পাইয়৷ পুলিশটি ক্ষুদিরামকে 

ছাঁড়ির। দেয়। 

কিন্ত সত্যেন্রনাথের এই চাতুরী খান্রই ধরা পড়িরা গেল। ক্ষুদ্দিরামের 

বিরুদ্ধে তখন জারি হইল গ্রেপ্ত(রী পরোরাণা এবং কিছুদিন লুকাইয়া 

থাকার পর তিনি ততশালায় ধর।ও পড়িলেন। রাজদ্রোহের অভিবোৌগে 

তিনি অভিথুক্ত হইলেন। কিছুদিন ধরিয়া মামলা চলিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 

কি ভাবিয়া কর্তৃপক্ষ মামলাটি প্রত্য।হার করিয়। লইলেন। সরকার পক্ষের 

সাক্ষী হিসাবে এই মানলায় সত্যন্দ্রনাথ ক্ষুদিরামের অনুকূলে সাক্ষ্যদান 

করেন। তাহার ফলে নতোন্দ্রনাথ কেব্রণীগিরি চাঁকুরিটি হাঁরাইলেন। 

গুপ্ত-সমিতির টাকার অভাব দূৰ করিবার জন্ঠ ক্ষুদিরামের দ্বারা একটি 
স্বদেশী ডাকাতিও অনুষ্টিত হইয়ছিল। ১৯০৭ সাঁলে পূজার সময় তিনি 
যখন হাটগেছ্যা গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন সেখানে একদিন সন্ধ্যার সময় 

সেখানকার ডাকহরকরার মেলব্যাগ তিনি লুঞন করেন। 
হেমচন্দ্র দ।সের সহিত ক্ষুদিরামের পরিচয় হইরাছিল" অতিশয় অভিনব 

পরিস্থিতির মধ্যে । হেমচন্দ্র একবাঁর মেদিনীপুরের কোনও পথ দিয়া 

সাইকেলে চাঁপিয়া যাইতেছিলেন। বালক ক্ষুদিরাম সেই সময় তাহার নিকট 

একটি রিভলবার পাইবার প্রার্থনা জানীইলেন। ছুইজনের মধ্যে ইহার 

পূর্বেবে কখনও সাক্ষার্খ ঘটে নাই, স্তরাং একটি ক্ষুদ্র বালকের এই 

আকম্ষমিক অদ্ভুত প্রার্থনায় তিনি বিশ্মিত না হইয়া পারিলেন ন]1। 

ক্ষুদিরবামকে তিনি উহা চাহিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্ষুদিরাম 
বলিলেনঃ_-“আমি একটা সায়েব মারতে চাই 1৮ 

সত্যেন্ত্রনাথ একবার ক্ষুর্দিরামকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,__“তুই দেশের 



স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী মংগ্রাম ৮১ 

জন্যে প্রাণ দিতে পারপি?” ক্ষুদিরাম ততক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় 

জাঁনহিয়াছিলেন__তিনি পারিবেন। 
এই হেমচন্দ দান এবং সতোন্দনাগের জুপাপিশে ক্ষুদিরাম মিঃ 

কিংসফোওকে মাপিবাঁর জন প্রন শব জঙ্গা নির্দাদিত ইইন[ভিলেন। 

মিঃ কিংসফো খন কলিধাতান ছিলেন, তথনহ  একবাপ তাহাকে 

হত্যা করিবার চেষ্টা হইঘাছিল। একখানি মোট! পই-«ণ গাঁ কাটিনা 
মাঝখানে একটি গোল কবিমা গভ কনা হয় এপ গে গন্তেব ভিতর 

একটি বোমা রাধিয়া পুপ্তকের মলাট চাপা তি ওন| হও বহখানশি উপচগার 

পাঠান হয় কিংদফোর্ডকে | এমন ব্যবস্থা কৰা হইসাছিহ। থাহাতে বহথাশি 

খুলিলেই বোমা বিক্ফোগিত হহত ২ কিন্তু পিপ্রবীদেণ হতে প্রাণ দেওয়া 

কিংসফোডের ললাটলিপি নঠে। সেইজন ভাগাকমে তিনি বহখানি না 

খুলিয়াই আলমাগিতে উঠা রাখিয়া দিয়াছিলেন। ঠিনি ভবিরাছিলেন থে? 

তাহার কোনও বন্ধু বোধ হয় তাগারহ নিকট হহতে গৃগীত পুস্কক পাঠ 

সমাপনান্ছে তার নিকট ফেবত গাঠি।ইঘ়াছেন-সেইজন উঠা খুলিয়া 

দেখা ' মার তিনি প্রয়োজন বোর করেন নাই । আলিপুণ বোমার মামলা 

চলিতে থাকার সময় বিপ্লবীদের 'এহ গুপ-চক্রান্ের বিষ ফাঁদ হয়া বায 

এবং মজঃফরপুবে মিঃ কিংসকফোঁর্ডের আলমারি ভহতে বোমাসহ বহখানি 

উদ্ধার করা হঘ্ব। 
বারীন্ত্রকুমীবের রচনা হইতে জানা বায় নে ঞাঅরবিন্ব রাজ সুবোধ 

মল্লিক এবং চারু দন্ত মহাশরের আদেশে মিঃ কিংসফোর্ডেত ভত্যার বিষয় 

স্থিরীকৃত হইয়াছিল। প্রফুল চাকী ও ক্ষুদিরামের মধ্যে পূর্ব-পরিচয় ছিল 

না এবং সম্ভবতঃ তাহারা পরস্পরের আসল নামও অবগত ছিপেন না। 

ক্ষদিরাম ছগ্মনাম লইয়াছিলেন দুর্গাদীস দেন আর. প্রফুল্ল চাকী নাম লইয়া- 

ছিলেন দীনেশচন্দ্র রায়। তীহার! উভয়ে পরস্পরকে এ নামেই চিনিতেন। 
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১২ন, গে।গামোহন দণ্ডের লেনে হেমচন্দ্র দাস 'এবং উল্লামকর দত্ত 

কাঠের ভাহ্গাঘক্ত একটি বোমা হৈয়ারী করিরাছিলেন। বারীন্রকুমার 

উন্ক ব|টাতে প্রফুলপকে লইয়া গ্রিঘ্া প্র বোমাটি একটি ব্যাগে রক্ষিত করিয়! 

গ্রফুল্লীকে উভ। প্রদান করেন এবং তৎপরে তাহাকে সঙ্গে করিরা ৩৮৫ নং 

রাঁজা নবপধঃ ঈ্টেব বাঁটাতে লইয়া যান । হেমচন্র দাস ও ক্ষুদিরামের 

সহিত পেপানে তাভাদের সাক্ষাৎ ভয়। ক্ষুদিরাম ও প্রফুলকে আবশ্তক 

উগদেশ দান করিয়া সেখান হইতেই তাহাদিগকে পাঠান হয় সুদূর 
মজুর পুণে | 

তিনটি পিপল ক্ষুদিবাম ও প্রফুল্পের সঙ্গে দেওয়া হইয়ীছিল। দৈবক্রমে 

বোম! নিক্ষল হইলে ভাভখদিগকে পিস্তল বাবভারের নিদেশে দেওয়। ভয় । 

মভকক্রল্রঞ্চুল্েক্র ছউন্না 

কিংসফোডিকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তীঁভাদের দুইজনকে বেশ 
কয়েকদিন মঙ্জকরপুরে থাকিতে হইম়াছিল বলিয়া অনুমান করিবার 

কারণ আছে । সেখানে পন্মশীলাঁর় অবসান করিবার সময় তাহাদের 

অর্থের প্রপ্নোজন হঘ এবং কলিকাতা হইতে মণিঅর্ডীরে ২০২ 

আনাইয়া লন। কিংসকৌডের গতিবিধির উপর তাহারা তীক্ষদৃষ্টি 
রাখিতেন। কিংসফোর্ড সাধারণতঃ রাত্রি আটটার সময় প্রতিদিন 

ঘোড়ার গাড়াতে চাপিয়া ক্লাব হইতে আপনার বাঁস-ভবনে ফিরিতেন ; 

স্থতরাঁং  স্ময়েই প্রফুল ও ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত করেন। 

৩০শে এপ্রিল--১৯*৮ সাল। রাত্রি প্রায় আট ঘটিকাঁর সময় 

ঘনান্ধকাঁরে যথারীতি একখানি ঘোড়ার গাড়ী__দেখিতে বাহা ঠিক 

কিংমফোডের গাড়ীরই অন্ুরূপ- নির্দিষ্ট, সময়ে কিংসফোর্ডের বাটার 
ফটকের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল । ক্ষুদিরাম ও প্রফুল অপেক্ষা 
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সস 

করিঘাই ছিলেন। গেটের একধার হতে কষদিরাঁম বোমা নিক্ষেপ 

কবিবেন--এইরূপ ঠিক হইয়াহিল। বোমা না ফাটিলে দুইজনে গাড়ীর 

ছুইদিক ভইতে রিভলবার লইয়া একই সমঘে কিংসফোর্ডকে আক্রমণ 
করিবেন ; কিন্ত গাঁড়ীখানি দ্রুত আগাইঘা আঁসাঁঘ আর বিল্গ না করিয়া 

ক্ষদিরাম বাংলোর গেটের একটু দ্পেই একটি বুন্সেব অন্করীল হইতে 

গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ কবিলেন। পডজ্নিনাদে দিক-বিদিক প্রকম্পিত 

ভওযার সঙ্গে সঙ্গেই নিমেন নধো গাড়ীখানাব আগুন পরিযা গেল। 

কিন্তু বিপ্লবীদের ছুভাগ্য ! সেই গাড়াতে "দিন কিংসফোড ছিলেন 
না-ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টাব নি কেনেডিব নিরপরাধিনী পরী ও 

কন্যা! । বোমার প্রচ আঘাতে তাহারা ছুইজনেহ এরুতরনূপে আহতা 

হইলেন । বভ চেষ্টা করিযাও তাহাদেব জীবন বঙ্গ করা ?গল নাও 

কুমারী কেনেডি ঘটনার অল্লক্ষণ পরেই এবং শ্রীমতী কেনেডি ২রা মে 

সকালে দুত্ুমুখে পতিত হইলেন । সহঠিসেন আঘাত গুরুতর না হওয়ীয় 

সে বাঁচিয়। গেল। 

এদিকে বোমা নিশেপের পর প্রফু্ন ও ক্ষুদিরাম ধন্শালা পা 

একত্রে দৌড়িয়। গিয়া তৎ্পবে পৃথক্ হইয়া গেলেন । রেল-লাইন ধরিয়া 

পদব্রজে উভয়েই অগ্রসর হইয়া চলিলেন। 

ঘটনার পর ঢোল সহ্করভে সহরে ঘোষণা করিরা দেওয় হইল যে, 

আততার়ীদের ধরাইয়া দিতে পাঁরিলে অথবা তাহাদেন কোনও সন্ধান 

দিতে পারিলে সরকার পক্ষ হইতে পুরঙ্গার প্রদত্ত হইবে । 

বহু পথ অতিক্রম করার পর ক্ষণ্দরাম অতিশয় প্রান্ত হইয়া পড়িলেন। 

মন্জ৫ফরপুর হইতে ২3 মাইল দূরবর্তী 'ওয়াইনি গ্রেশনে একটি মুদীর 

দোকানে পরদিন সকালের দিকে তিনি বিশ্রীমলাভের আশায় প্রবেশ 

করিলেন। সেখানে তখন মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের গল্প চলিতে- 
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ছিল। ছুইজন পুলিশকে সহসা সেইদ্িকে আসিতে দেখিয়। ক্ষুর্দিরাম 
ঘখন স্থানত্যাগের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন একজন পুলিশ 

'আসিয়া তাহাকে নানারকম প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। উত্তর 

পাইয়া তাহাদের সন্দেহ হওয়ায় তাহারা ক্ষুদিরামকে ধরিবার চেষ্টা করিল। 

সেই সময় প্রবল ধ্বস্তাধবস্তিতে ক্ষুদিরামের বড় পিস্তলটি গেল নীচে 

পড়িয়া এবং ছোট পিস্তলটিও পকেট হইতে বাহির করিবার পূর্বেই পুলিশ 

দুইজন তীহাঁকে কাঁবু করিয়া ফেলিল। ১ল! মে তারিখে সকালের 

দিকেই শ্রান্ত ক্ষুদিরাম ধরা পড়িলেন। 
মজঃফরপুর হহতে প্রফুল্ল গিয়া সমস্তিপুরে পৌছিলেন এবং সেখান 

হইতে বন্ত্র ও জুতা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পোষাক পরিবর্তন করিলেন। 

সমস্তিপুরের দুরত্ব মজঃফরপুর হইতে ৩২ মাইল। মোকাম! ঘাটের 
একথানি টিকিট কাটিয়া প্রফুল্ল বখন গাড়ীতে উঠিলেন, তখন তাহার 
হাব-ভাব ও পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া! সিংভূমের পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর 
নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু সন্দেহ হইল। তিনিও তখন এ ট্রেণেই 

নিজ কর্মস্থলে ফিরিতেছিলেন। গাড়ীতে বসিয়া কথায়-বার্তীয় তিনি 

প্রফুল্লের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিলেন এবং এমন ভাব দেখাইলেন যেন 

তিনি একজন মস্তবড় দেশপ্রেমিক! প্রফুল্ল তাহার কপটত৷ বুঝিতে 

পারিলেন না। নানা আলাপে প্রফুল্লের প্রতি নন্দলালের সন্দেহ দৃঢ় 

হইল এবং একটি ষ্রেসন হইতে গোপনে তিনি প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করিবার 

জন্ত মজঃফরপুরের ম্যাজিপ্রেটের আদেশ তারযোগে আনাইয়া 
লইলেন। 

মোৌকামা ঘাটে পৌছাইয়া প্রফুল্ল যখন হাওড়ার টিকিট কাটিয়া ছ্ঁণে 
উঠিবার জন্ত অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন নন্দলাল পুলিশকে আদেশ 
দিলেন তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ৷ প্রফুল্লের ইহাতে বিস্ময়ের আর 

ঃ 
১৮: 

নি 
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সীমা রহিল না। কারণ একটু আগেই তিনি নন্দলালের জিনিষ-পত্র 

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজে বহিরা ষ্েসনে আনিয়াছিলেন__-আর ইহাই কিনা 

তাহার প্রতিদান! দারুণ ঘ্বণায় প্রকল্পের অস্থর পূর্ণ হইয়া গেল এবং 
আক্ষেপ করিরা তিনি নলিঘা উঠিলেন,__“তুমি বাঙালী হয়ে "আমায় 

ধরিয়ে দিচ্ছ ?” 

নিরুপার ভইয়। প্রফুর্প দৌড়াইতে লাগিলেন । একজন পুলিশ তীঁহাকে 
|ধরিতে আসিতেই ভিনি ভীমবিকুমে ভাভাকে ধরাশায়ী করিলেন। 

তাহার পর পিস্তল বাহির করিম! তিনি ধগান।ধা আগ্ররন্ষণার চে্ট। করিতে 

লাগিলেন; কিন্ত বুথ! চেষ্টা! চতুপ্দিক হইতে পুলিশের দল তাহাকে 

ধরিতে অগ্রসর হঈল। প্রফল্প একজনের দিকে গুলি ড্রঠিলেন কিন্ত 

উত্তেজিত হস্তে গুলি লক্ষ্যনুষ্ট হইল। 

বৃহস্পতিবার সমস্ত রাত্রি তাহার পদত্রজে কাটিগাছে-ভাঙগার উপব 

দুশ্চিন্তা । হ্গানাহার হয় নাই--পদদ্বয় ফ্লির। উঠিযাছে | বিনা নিদ্রা 

তিনি অবসন্ন ও ক্লান্ত । প্রফুল্ল দেখিলেন, উহান পলাইবার কোনও 

উপায় নাই-_একটা হেশু-নেক্ক ভাঙাকে এইখানেই করিতে হইবে । 

ইহা বুঝিয়৷ তিনি অবিচলিত চিন্তে স্থিব হইয়া দাঁড়াইলেন | ধরা তিনি 

কিছুতেই দিবেন না । পুলিশকে থে কি করিয়া ফাকি দিতে হয় 

তাহা তাহার মত অগ্রি-মন্ধে দীক্ষিত তরুণের ভাল করিয়াহ জানা 'আছে। 

পুলিশকেও তিনি তাহ! আজ সমঝাঁইয়া দিবেন। 

সেই একই তারিখ_-১লা মে, ১৯০৮ ক্ষুদিরাম যেদিন ধরা পড়িয়া- 

ছিলেন। প্রফুল্লের পিস্তলের মুখ তাহার নিজের দিকেই ফিরিল, তাহার 

পর ছুইবাঁর উহা গর্জন করিয়া উঠিল। আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র 
একটা অস্পষ্ট গোঙানী শুনা গেল এবং তাহারই মধ্যে একবার সুস্পষ্ট 

প্বন্দেমাতরম্* ধ্বনি ! তাঁহার পর সবই শেষ! ছুইটি গুলিই তাহার 
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ক ও মুখমণ্ডল ভেদ করিয়া গিয়াছে । প্রথম শহীদ ভওয়ার যে গৌরব-- 

তাহা লাভ করিলেন প্রফুল্ল । 

ক্ষুদিরাঁমের দ্বারা প্রকুল্নেব দেহ সনান্তকরণের পর আরও তদজ্ের 

জন্য তাহার মত্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। ম্পিরিটের মধ্যে রক্ষিত 

অবস্থায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হয় । পরবর্তীকালে প্রকুল্লের সেই 
ছিন্ন মন্তক ৫৭-বি, ফ্রি স্কুল ্রাটের বাটাতে ভূপ্রোথিত করা হইয়াছিল 

বলিয়। অনেকে অনুমান করেন । উক্ত বাটীতে বন্ধমীনে ডানলপ 

কোম্পানীর কাধ্যালয় অবস্থিত । আবার অনেকে বলেন বে, তাহার 

কণ্তিত মঞ্ক নাকি ল!লবাজার থানার কোনও অংশেই প্রোথিত করা 

হইয়াছিল। 

পর] পড়িবার পর ট্রেণে কলির। ক্ষদিরামকে মজঃফরপুরে লইয়া আসা 

ইল। ষ্টেশন লোকে লোকারণা | মন্তমুহু “বন্দেমাতরম্” ধ্বনির মধ্যে 

ট্রেণের কামরা হইতে ক্ষুদিরাম অবতরণ করিলেন। ম্যািষ্টেটের বাঁস- 

ভবনে লহয়া গিয়। তাঁর জবানবন্দী গৃহীত হইল। 

ক্ষুদিরাম ধৃত হওয়ায় বিপ্রনীরা আশঙ্কা করিয়াছিলেন বে, পুলিশ তাহার 

নিকট হইতে বোঁধ হয় বহু গুপ্ত তথা জানিয়া কেলিবে ; কিন্তু পুলিশের 

সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। বিপ্রবীদের সম্বন্ধে কোনও খবরই পুলিশ 

ক্ষুদ্িরামের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পাঁরে নাই । 

ক্ষদিরাঁমের বিচার আরম্ভ হয ৮ই জুন এবং ১৩ই জুন তারিখে রায় 

প্রকাশিত হয় । এই বিচাঁরকাধ্য চালাইবার জন্তা বাঁকীপুরের অতিরিক্ত 

সেসন্স জজ মিঃ কার্ণডফ গভণমেণ্ট কত্তক বিচার্ক নিবুক্ত হইয়া মজঃফর- 

পুরে আসেন । বীাকীপুরের ব্যারিষ্টার মিঃ ম্যান্তক এবং সরকারী উকিল 

বিনোদবিহারী মজুমদীর গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মামল! পরিচালিত করেন । 
ক্ষুদিরাঁমের পক্ষে প্রথমতঃ কোন উকিলই ছিলেন না । মজঃফরপুরের 
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উকিল কালিদাস বন্থু এবং রংপুরের উকিল সত্ীশচন্দ্র চক্রখন্ভী মহাশয় 
প্রভৃতি শেষে ম্বতঃপ্রবৃদ্ত হইয়। ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থন করেন। 

প্রধুচন্দ চাকা 

এই মামলায় সাক্ষ্য দরিরাছিলেন। ক্ষুদিরাম সেই দন মপলক দৃষ্টিত্বে 

তাহার দিকে তাকাইয়া ছিলেন । 
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নিক্ষিপ্ত বৌমাতে দৈবক্রমে দুইজন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হওয়ায় ক্ষুদিরাম 

মনে মনে যথেষ্ট অন্গতপ্র হইরাছিলেন। মুক্তকণ্ে তিনি নিজের অপরাধ 

স্বীকার করিলেন । বিচারে তাহার প্রতি নুত্যুদণ্ড প্রদত্ত হইল। 

রায় শুনিয়। ক্ষুদিরাম মুছু মুছু ভীম্ত করিতে (লাগিলেন । বিচারক 
ভাঁবিলেন ঘেঃ অবোধ বালক বোধ দণ্ডের গুরুত্ব সম্যক্র্নাপে বুঝিতে 
পারে নাই | . সেইজন্য তিনি তাকে প্রন করিলেনগণ্তোমার প্রতি 

প্রদত্ত দণ্ড তুমি বুৰাছে পেরেছ ?” 

রি দুদিরাম ঘাড় নাড়ির! ভাসিরা বলিলেন“, বুঝেছি ।” 
তাঁভার ধার টির ভাব লক্ষা কিয়া জজও বেন খানিকট| বিচলিত 

হইলেন । ক্ুদিরামণে যেন খানিকটা আশ্বাদ দিবার জন্যই তিনি 
জানালেন থেঃ নিদিি দিনের মধ্যে এই বারেব বিরুদ্ধে ক্ষদ্দিরাম 
ভাইকে] মাপিল করিতে পাবেন এবং নিন। খরতে রাদ্ের একটা নকল 

ভাভাকে দেগয়া ভইবে 

ক্কদিবীম তন জু বলিভে টাহিলেনঃ কিন্ধ নিদিষ্ট সময় উত্তীর্ণ 

ভইয়। নাঁওযার বিচারক আারু ভাভাকে কিছু বলিবার অগ্চমতি দ্রিলেন না। 

বিচারক জাঁন।ইলেন হঙাব বন্তব্য তিনি জেলারের নিকট পরে নিবেদন 

করিতে পাঁবেন। ক্ষুদিরাম তথাপি বলিলেন,_-“আর কিছু নয়ঃ শুধু 

বৌম। তৈরীর কৌশলটা সকলকে জানিয়ে বাঁওয়াঁর ইচ্ছে ছিল।” 

বিপদ বুঝিয়া জজ তাহাকে তাড়াতাড়ি জেলে লইয়া ধাঁওয়ার আদেশ 
দিলেন। | 

ইহার পর হাইকোর্টে আপিল বার্থ হইল-_ছোঁটলাটের নিকট 

আবেদন করিয়াও কোনও ফল তইল না। অচঞ্চল :ক্ষুদিরাম ফাসির 

প্রতীক্ষায় দিন গণিতে লাগিলেন । 

দণ্ডাদেশ প্রাপ্তির পর জেলে ক্ষুদিরাম গীতা, মহাভারত ও বামকৃ্জের: 
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উপদেশ পাঠ কহ্িতেন। বস্কিমচন্জর ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ সকলও তিনি 

পাঠ করিরাছিলেন । মজ্জিনী ও গ্যারিবল্ভীর জীবন-চরিত পাঠ করিতেও 

তিনি আঠহগুকাশ করিয়াছিলেন । রাভ্পগুত রমণীর! ঘেমন নির্ভক্বে 

অগ্রিতে বম্প প্রদান কবিয়া জহরবরতের অনুষ্ঠান করিতেন- তিনিও চাহিয়া 

ক্ষুদিরান বহু 

ছিলেন সেইরূপ সাহসের সহিতই জীবন বিসর্জন দিতে | চত্রুকু্জার প্রসাদ 
খাইয়া ফাসির মঞ্চে আরোহণের ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিয়।ছিলেন। 
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১১ই আঁগষ্টি_-১৯০৮। অতি প্রত্যুষে গাত্রোথান করিয়া ক্ষুদিরাম 

প্রাতঃকুত্যাদি সমাপন করিয়! ঈশ্বরের নিকট তাহার শেষ 'প্রণতি জ্ঞাপন 

করিলেন। শাঁহার পর সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় চলিলেন ফাসির মঞ্চের 

দিকে। 

ঘাতক তাহার কণ্ঠে ফাসির রজ্ছু পরাইয়া দিল। রজ্ছু সন্থন্ধে তিনি 

হাসিয়। প্রশ্ন করিলেন,__“ফীসির দড়িতে এত মোম দেওয়া হয় কেন? 

একটু পরেই সব শেষ। পদদ্বয়ের নিয় হইতে মঞ্চ অপসারিত হওয়ার 

সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষদিরামের দেহ ঝুলিয়া পড়িল । পুলিশ মিলিটারা পুলিশ, 

ম্যাজিষ্রেটঃ জেলের উচ্চপদস্থ অফিলারগণ এবং দর্শকরূপে উপস্থিত দুইজন 

সাহেব, ঢুইজন বাঙ্গালা ও ছুইজন খিহারীর সম্মুখে মজঃফরপুর জেলে তরুণ 

বুবক ক্ষুদিরাম ভাবন দিয়া মৃত্যুকে জর করিলেন। 

দুইজন পাঙ্গালা ক্ষদিরামের ফাসির সণয় ঘটনাস্কলে উপস্থিত 

থাকিবাগ অভমত পাইক্াছিলেন, তাহাদের মধ্যে শউপেন্দরনা সেন 
অন্ততম। তিশি এখনও জীবিত আছেন। ক্ষদিরামের ফানি সম্বন্ধে 

তিনি তাভার “ক্ষুদিরাম” শাক প্রবন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে লিখি [ছেন_ 

“* * 'ছ্বতার লৌহদ্বার উনুক্ত হইলে আমরা জেলের আনার প্রবেশ 

করিলাম । দেখিলাম, ডান দিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট চুতে ফাসির 

মঞ্চ । ছুই দিকে দুইটি খুটি আর একটি মোটা লোহার বড় বা আড় দ্বারা 

যুক্ত, ত|রই মধ্যস্থানে বাধা মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আহে, তালার 

শেষ প্রান্ত একটি ফাঁস। একটু অগ্রলর হইতেই দেখিলাম, ক্ষুদিরামকে 

লইয়া আসিতেছে চার জন পুলিশ । কথাটি ঠিক বলা হইল না। ক্ষদিরামই 
আগে আগে দ্রুতপদে অগ্রনর হইব থেন পিপাগীদের টানিয়। আনতেছে। 

আমাদের দেখিয়া একটু হাঁসিল। শ্নান সমাপন করিরা আসিয়াছিল। 

শেষে শু-নয়[ছি, খুব প্রত্যুবে উত্ঠিরা নান করিয়া কীরাবাদকালীন বদ্ধিত 
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চুলগুলি আঙ্কুল দিয়া বিন্যপ্ত করিয়া নিকটবর্তী দেবমন্দির হইতে প্রহরী 

করুক সংগৃহীত চরণামূত পাঁন করিয়া আসিয়াছিল। আমাদের দিকে 

আর একটি বাঁর চাহিল। তাঁরপর দৃঢ়পদনিঙ্গেপে মঞ্চের দিকে অগ্রসর 

ভইরা গেল। মঞ্চে ৪৪৭ হইলে তাহার হাত ছুইথানি পিছনে আনিয়া 

রজ্জ্বদ্ধ করা হইল । একটি সবুজ পর্ব পাতলা; টপি দির ভাঙার গ্রাবা- 

মূল অবধি ঢ।কির। দিয়া গলায় ফাপি লাগাইয়া দেওয়া ঠহল। ক্ষদিণীম 

সোজা হইয়া দাড়াইর। বহিল 1 এদিক পদকে একটু নডিল না। 

উডম্যান সাহেব ঘড়ি দেপিত্ব। একট রুমাল উডাভন। দিলেন । একটি 

প্রহরী মঞ্চের এক প্রান্থে অবস্থিত একটি হাঞেন টাশিনা দিল। লদিরাম 

নাচের দিকে অদৃশ্য তইয়া গেল । কেবল কনেক সেকেঞ্ বপিয়। উপবের 

দড়িটি একটু নাতে লাগিল । হারপর সব গ্িহ।” 

বিপুল জনসমাগমের মধো গণ্ডক নদের তীরে তাগর নশ্বর দেহ 

ভশ্মীভৃত করা হর । তাহার ক্াসির খবপ পাহমা কলিপাতার ছার ও 

যুবকগণ শোক-পরিচ্ছদ ধারণ করেন এবং নগ্রপদ হন | মনেকে সেদিন 
নিরামিষ আহার করেন । 

এইভাবে আজ ভইতে চলিশ বৎসরের ৭ আপিককাল পূর্বে বাংলা দেখ 

হইতে বহু দূরে বাংলার দুইটি তরুণ কিশোর পরাধীন ভাবতে ন্বাবানতার 

প্রদেখিতে দেখিতে নিজেদের জীনন বিসঙ্জন দিয়াছিলেন। ঠাহাদের 

জীবনের সেই শোঁচনীর পবিসমাপ্রিতে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাগা বে 

শোকোচ্ছ্ান সেদিন উথ্িত হইয়াছিল_আ।ভও হাভার বেগ চম্পূর্ণরূপে 
প্রশমিত হয় নাই। ক্ষুদিরাম ও প্রকুল্প চাকা-ছুইজনের শ্বতিতে 

আজও বাঙ্গালীর অন্তরাস্রা হাহাকার করিয়া উঠে নুতন করিয়া ঘেন 

'আক্মীয়ের বিয়োঁগ-বাথা অনুভব করিয়া থাকে । 

মজ:ফরপুরের হত্য (কাণ্ড সম্পর্কে “কেশরী” পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ 
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প্রকাশের অভিযোগে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ড 

ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইল । 

মুল্লান্তিপ্পুুদ্ল ল্বাঙগান্মে অন্দ্রম্পজ্র শআ্রার্তি এন 
অসনিনপ্ুক্র হোমাল্র ম্া। 

কিংসকোর্ড-ভত্যা প্রচেষ্টার হদন্তপ্রসঙ্গে পুলিশ কিন্তু এক বিরাট 
ষড়ন্ত্র আবিদ্ার করিয়া কেলিল এবং ভাভাঁরই ফলে ১৯০৮ সালের ২রা 
মে তারিখে মাণিকতলার যুরাপ্রিপুকুর বাগানে হইল খানাতল্ল।ম । খানা 

তল্লাসার ফলে বহু বোমা, বোমা তৈরাপার সরঞ্জাম, কান্তিজঃ পিস্তল 

প্রভৃতি পুলিশের তস্তগত হইল ইহা ব্যতীত প্রকল্প চাকীকে (দীনেশ ) 
মঞঃফরপুরে পপ্ররিত টাকার একটি মণিঅডার রসিদ (৮ই এপ্রিল 

তারিখযুক্ত ) এব মজঃকরপুবের বে ধন্মশালায় প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম 

ছিলেন__সেহ ধন্মশলা ও কিসফোডের বাংলোর নল্সাও পুলিশ এখান 

হইতে প্রাপ্ধ হইল। 

এ বাঁগানেই যাহারা গ্রেপ্তার হইলেন, তাহাদের মধ্যে বারান্দ্রকুমার 
ঘোষ, হেমচন্দ্র দাম, উল্লানকর দত্ত উপেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি 

ছিলেন নেতৃস্থানীয় । আঅববিন্দকেও সেইদিন বাঁত্রেই তাহাদের গ্রে 

্রাট ও রাজা নবকৃষ্ণ হ্বীটের সংবোগস্থলের বাটা হইতে গ্রেপ্তার করা 

হইল। এইভাবে নানা স্থান হইতে গ্রেপ্তার করিয়া মোট ৩৪ জনের 

বিরুদ্ধে বে মামল! দায়ের করা হয়-_তাহাই আলিপুর বোমার মামলা 

নামে পরিচিত। সমাঁটের, বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার "অভিযোগে সকলকে 

অভিধুক্ত করা হইল। এই মামলার শুনানী চলিয়াছিল এক বৎসর ধরিয়া 

এবং অভিযুক্তদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন দেশবব্ধু 

চিত্তরঞ্জন দাশ । সরকার পক্ষে ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ ন্টন। 
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ইতিমধ্যে ১৯০৮ সালের ৮ই জুন তারিখে ভারত সরকাঁর সংবাদপত্র- 
আইন ও বিক্ষোরক আইন আইন-পরিষদে পাশ করাইয়া লইলেন। 
পরিষদের একদিনের অধিবেশনেই উপরোক্ত আইন ছুইটি পাশ হইয়া 

গেল। বিস্ফোরক আইনে শাস্তির এই বিধ।ন রহিল ধেঃ কাহারও নিকট 

বিস্ফোরক পদার্থ প্রাপ্ত হইলে তাহাকে বাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত 

করা যাইবে । নংবাদপত্রশ্মাইনে কোনও সংবাদপত্রে হিংসাত্মক ক্রিরা- 

কলাপে উত্পাহদানমূলক রচনা প্রকাশিত হইলে সুদ্রামন্্ বাজেয়াপ্ত এবং 

সংবাদপত্র প্রকাঁশের অনুমতি বাতিল করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল; 

সম্পাদক ও মুদ্রাকরের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা তো হইলই | 

সত্জ্যেত্রনাহ হস 

মেদিনীপুরের বিখ্যাত কর্মী সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ ছিলেন আলিপুর বৌমার 

মামলায় অভিদুক্তদের অন্যতম | তাহার কথা কিছু কিড় পূর্বেই বলা 

হইঘ়াছে। তিনি ছিলেন সম্বান্ত বংশের সন্তান। স্বর্গত রাজনারায়ণ 

বস্থর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গত অভযচরণ বস্তুর সপ্তম সন্তান সত্যেন্দ্রনাথ 

বাল্য কাল হইতেই স্বদেশী ভাবধারায় মানুষ হইয়াছিলেন। তাহার জননীর 

নাম তারাসুন্দরী বন্গু। শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমারের তিনি মাতুল 

ছিলেন। ১৮৮২ সালের ৩০শে জুলাই রবিবার তাহাদের মেদিনীপুরের 
বাটীতে সত্যেন্্নাথ জন্মগ্রহণ করেন। মভয়চরণ ছিলেন মেদিনীপুর 
কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক । 

শৈশবকালেই সত্ন্্নাথের মেধা ও স্বতিশক্তির পরিচয় পাইয়! 

সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট ছাত্র হিসাবে তিনি বিদ্যালয় হইতে 

বহু পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্্োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তীঙ্থার 
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মধ্যে নিভীক তেজন্িভা,সত্যপ্রিয়তা ইত্যাদি গুণমকল বিকাঁশলাঁভ করিতে 

থাকে । শীহার আন্তরিক অকপট ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। 

১৮৯৭ সালে প্রবেষ্িকা পরীক্ষার এবং ১৮৯৯ সালে এফ, এ, পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হইয়া! তিনি সিটি কলেজে বি, ঞ পড়িতে আরম্ভ করেন; কিন্ত 

সহস। সাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা অতিশয় খাবাঁপ হইয়া পড়ায় চিকিৎসকদের 

ব্যবস্থ। অন্ুযারী তাঁভার জননী তাহাকে লইরা বাধু-পরিবর্তনের জন্ত 

কিছুদিন ওয়ালটেয়ার গ্রক্তি স্থানে গিয়া বাস করিতে থাঁকেন। ১৯০২ 

সালে সত্যেন্্রনাথ মেদিনীপুরে ফিরিয়া আসিয়৷ বৈপ্রবিক ক্রিয়া-কলাপে 

যোগদান করেন। বে গুপ্ত-সমিতিটি তখন সবেমাত্র মেদিনীপুরে 

প্রতিষ্িত তইয়াছিলঃ সেখানে ন্তিনি দীক্ষাগ্রভণ করিলেন । 

সেই মমিতির তত্বাবধানে একটি কুস্তীর আখড়ায় সকলকে নানাবিধ 

কসরৎ শিক্ষা দেওয়া হইত। সত্যেন্্রনাথের চেষ্টা ও বন্ধে রাজনৈতিক 

আন্দোলন মেদিনীপুরে দ্রুত গ্রসারল।ভ করিতে লাগিল । 

কলিকাতায় 'আপাঁর সাকুলার রৌডে গুপ্ত-সমিতির যে কেন্দ্র স্থাপিত 

ছিল, কিছুদিন পরে সত্োন্দ্নীথ আসিয়া তাহাতে যোগদান করিলেন । 

নানা কারণে কিন্তু কলিকাতায় তিনি অধিক দিন থাকিতে পাঁরিলেন 

না--তাই মেদিনীপুরেই আবার তীহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল। 

সংসারের আখিক অবস্তা এই সময় অস্বচ্ছল হইয়া! পড়ায় খজ্গাপুরে 

কেল্নার কোম্পানীর হোটেলে একটি কেরাণীগিরির চাকুরী লইয়া তিনি 

খডগীপুরে চলিয়া গেলেন। তাহার অনুপস্থিতি হেতু মেদিনীপুরে 

রাজনৈতিক আন্দোলনও অনেকট! নিস্তেজ হইয়া পড়িল। 

কেল্নীর কোম্পানীর চাকুরী ত্যাগ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ যখন 
মেদিনীপুরের কালেই্রিতে কেরাণীগিরির চাকুরী লইয়া পুনরায় 

মেদিনীপুর গেলেন, তখন বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল 
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আন্দোলন স্থরু হইয়াছে । সত্যেন্্রনাথ তখন আবার নূতন করিয়' 

মেদিনীপুরে একটি বিপ্রবীকেন্দ্র স্থাপিত করিলেন-_তানার ছদ্ম নাম হইল 

তাতশালা | সেখানে তাতে কাপড় বুনার ভাণ করা হইত-কিন্ 

আসলে সেটি ছিল বিপ্রবীদের মিলিত হইবাব ও পরামশ করিবার একটি 

সত্ন্দনাথ বন 

গুপ্ত আড্ডা । ক্ষুদ্দিরামও- এই তাতশালার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিদেশী 
বস্ত্র ও লবপ নষ্ট করিয়া দেওয়া, পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা করা, কার্ষ্যে 

বাধাদানকারীদের সমুচিত শান্তি-বিধান_-ইত্যার্দি নান! বিষয়ের পরিকল্পনা 

এই তীতশালাতেই রচিত হইত। সকল পরামর্শ ও কার্যেই সত্যেন্দ্রনাথ 



৯৬ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 

ছিলেন প্রধান। পরবর্তীকালে “ছাত্রভাগুর” স্থাপিত হইলে শ্ীতশালার 
অস্তিত ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়। 

গুপ্ত-সমিতির তত্বাবধানে লাঠি-খেলা, অসি-খেলা ইত্যাদি শিক্ষা 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সদশ্যদিগকে রিভলবার চাঁলনাও শিক্ষা 

দেওয়ার বাবস্থা হইরাহিল। ভো্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথের বন্দুকটি লইয়া 
সতোন্ধনাথ মধ্যে মধ্যে আখড়ার উপস্থিত হইতেন। যুবকদিগের 

উদ্দীপনা তাহাতে অতিশর বৃদ্ধি পাইত | 

ডে ও প্রফুল্ের দ্বারা মজ:ফরপুর-হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবার 

পর সতোন্দ্রনাথদের পাটীতেও খানাতল্লাম হইল এবং কিছু কিছু জিনিষ 

পুলিশ লা গেল। সতোক্রের সহিত ক্ষু্দরামের ধোগাবোৌগের বিষয় 

পুলিশের অজানা ছিল না; ক্ষুদররামের নিকট যে পিস্তল পাওয়া 

গির়াছিল--পুলিশের ধারণার তাহা নাকি সত্যেন্্রনাথেরই দেওয়া। 

খানাতল্ল।মীর পর বিনা অনুমতিতে অস্ত্র রাখার অপরাধে পুলিশ 

সত্যেন্্রন।থকে ধরিয়া লইয়া গেল। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নেলসনের 

এজলাসে বিনা অনুমতিতে অন্ত্র-রক্ষা ও উহ! লইয়া প্রকাশ্যে ভ্রমণ ইত্যাদির 

অভিবোগে তাহার ছুই বৎসরের কারাদণ্ড হইল। দগগ্রাপ্তর পর 

তাহাকে মেদিনীপুর জেলেই রাখা হইয়াছিল। অবশেষে আলিপুর 

বোমাঁর মামলার সহিতও যখন তাহার যোগাযোগ আবিষ্কৃত হয়, তথন 

সেই মাঁমলাতেও তাহার বিচারের জন্ক তাহাকে লইয়া আসা হয় আলিপুর 
জেলে। 

স্ানাইকলান চুত্ 

আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আর একজন 
ছিলেন কানাইলাল দত্ত। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে ১৮৮৭ সালের 
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জন্মাষ্টমী তিথিতে মাতুলালয় চন্দননগরে কাঁনাইলালের জন্ম হয়। তাহার 
পিতা স্বর্গ চুনিলাল দত্ত বোম্বাই-এ 719111)5-বিভাগের হিসাবরক্ষক 

ছিলেন এবং তাহার নিকটই কানাইলালের বালাজীবনের অধিকাংশ 
সময় অতিবাহিত হয়। তাহার মাতার নাম ব্রজেশ্বরী দেবী। 
কানাইলালের পৈত্রিক বাড়ী শ্রীরামপুরে । 

কানাইলাল দত্ত 

১৯০৩ সাল পধ্যন্ত সময়ের বেশির ভাগই বোম্বাই-এ কাটাইয়া ইহার 
পর কানাইলাল চন্দননগরে আসেন এবং ডুপ্লে কলেজ হইতে প্রবেশিকা ও 
এফএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ডুপ্লে কলেজে অধ্যয়ন কাঁলে অধ্যাপক চারু 
বাক্স মহাশগের সংস্পর্শে আসিয়! তাহার মন বিপ্রবের পথে ধাবিত হয়। 
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হুগলী কলেজে ইহার পর তিনি ইতিহাসে অনার্স সহ বি-এ পড়িতে 

আরন্ত করেন। ১৯০৮ সালে বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার পর আলিপুর বোমার 

মামলার সংশ্রবে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অনার্স সহ তাহার বি-এ 

পরীক্ষায় উত্থীর্ণ হওয়ার সংবাদ বখন প্রকাশিত হয়__তখন তিনি জেলে। 

কাঁনাইলালের সাহসিকতার সঞ্থন্ধে কতকগুলি কাহিনী প্রচলিত আছে। 

কোনও একটি চট কলের মাভাল ফিরিঙ্গীদের উতৎপাঁতে সেখানকার 

লোকেরা একবার অতিশয় উত্যন্ত হইয্না উঠিম্বাছিল। কাঁনাইলাল 
গ্রথমে ভাভাঁদের সতর্ক করির। দেন? কিন্তু তাহাতে তাহাদের চৈতন্তোদয় 

না হওয়ার শেসে একদিন তাহাদের দুইজনকে ধরিয্বা উত্তম-মধ্যম প্রহার 

করেন। শবে তাহাদের খানিকট] শিল্ষালাভ হয়। 

১৯০৭ সালে কোন একটি সার্কাস দল চন্দননগরে খেলা দেখাইয়া 
টাকা লুটিবার ফন্দী করে। কাঁনাইলাল তাঁর দলবল লইয়া গিয়া প্রথমে 

ভাল কথায় দলের মানেজারকে সেখান হইতে সার্কান উঠাইরা লইয়া 

যাইবার জন্চ অন্ররোৌধ করিলেন ; মানেজীর তাহার কথায় কর্ণপাত 

করিল না এবং ছুইপক্ষে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হইল। উদ্ধত 

মাঁনেজারকে শেষ পর্যন্ত গ্ররের দ্বারা শান্ত করিতে হইল। 

বি-এ পরীন্গ৷ দেওয়ার পর বিপ্রবীদলে যোগদান করিবার জন্য 

কানাইলাল বখন াপাঁতলায় “যুগান্তর"-কার্ধ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন__ 

তখন ম্যাঁলেরিয়ায় সুগিয়া তাহার শরার অতিশয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। 

তিনি বাহাতে ভার নষ্টন্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, সেই জন্য 

বিপ্রবীরা তাহাকে পুরী পাঠাইয়া দ্রিলেন। কিছুদিন পরে পুরী হইতে 

তিনি প্রত্যাবর্তন করিলে তাহাকে কলিকাতায় এখানে-ওখথানে কয়েকদিন 

রাঁথিরা শেষে তবানীপুর-কেন্দ্রে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ধিগ্নবীদ্দের 

সেখানে বোয়। তৈয়ারী শিখান হইত। [.. 
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এই ভবানীপুর-কেন্দ্রে থাকিতেন সামান্য কযেকজন যুবক-_তাছাদের 

যাহা কিছু কাজ, তাহা তাহাদিগকে নিজেদেরই করিয়া লইতে হইত। 

হেমচন্্র দাস মধ্যে মধো এ বাটাতে গিয়া উহ্ভা্দিগকে বোমা তৈয়ারীর 

প্রণালা শিক্ষা দান করিতেন । 
গাত্রই কিন্ত বাটীটির উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়িল এবং বিপ্রবীরা 

তাহাদের নজর এডাইবার জন্ত ১*নং গোপীমোহন দত্তের লেনে উঠিয়া 
গেলেন। সেখানেও কিক গোয়েন্দাদেগ দৃষ্টি পড়িতে বিলগ্ব হইল না। 
মজঃফরপুর-হত্যাকাণ্ডের পর ২রা মে তারিখে পুলিশ গোপীমোহন দত্ত 
লেনের বাড়ী খানাতল্ল।ম করিল। নানা জিনিষপত্রের সহিত অপর 
একজন সঙ্গী সহ কানাইলাল এ বাড়ীতেই ধত হইলেন। অন্ান্ত ধৃত 
ব্যক্তিদের সহিত আলিপুর জেলে তাহাকে রাখা হইল। এঁ আলিপুর 

জেলেরই বর্তমান নাম হহয়াছে প্রেসিডেন্সি জেল। 

ন্বিশ্রাস্মাভন্ক ক্রেন €গগাসাই 

মামলা চলিতে থাকা কালে নরেন্দ্রনাথ গোম্বামী নামে দলের একটি 

যুবক সহসা রাজসাক্ষী হইয়া দ্লাড়াইল। সে ছিল শ্রারামপুরের জনৈক 

ধনী জমিদারের একমাত্র পুত্র ॥ (প্রথম জীবনে উচ্ছজ্ধলতান চরম করিয়া 

হঠাঁ, একদিন তাহার বিপ্রবী হইবার সথ হয় এবং কোনও মতে বিপ্রবী 

দলে প্রবেশলাভ করে। অনেকে অনুমান করেন ধেঃ প্রথমাবধি সে 

গুপতচররূপেই বিপ্রবী-দলে প্রবেশ করিয়াছিল; সে সম্বন্ধে কিন্ত নির্দিষ্ট 

কোনও প্রমাণ নাই। 

বাঁহা হউক, জেলে গির! গৌঁসাই উপলব্ধি করিল নে, বিপ্রবী সাজার 
ঠেলা সামান্য নয়। তাহার সখের বিপ্রববাদ অল্পদিনের মধ্যেই চাওয়ায় 

উবিয়া গেল এবং যে কোন উপায়ে জেল হইতে মুক্তি লাভের জন্য সে 
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ব্যাকুল হইয়া! উঠিল। তাহার বিলাসী আরামপ্রিয় জীবনে জেলের কষ্ট 

সহ হইল না। ইহার পর তাহার পিতা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
যখন রাজসাক্গী হইয়া তাহার পরিত্রীণলাভের একটা উপায় নির্দেশ 

করিলেন- তখন সে তাহাঁতেই রাঁজি হইল। 

ইস্থার পর হইতে নরেনের সহিত মধ্যে মধ্যে স্বতন্ত্রতাবে পুলিশ- 

কর্তাদের সাক্ষাৎ ঘটিতে লাগিল। অপরাপর ধৃত বিপ্রবীদেরও ইহা 

অজানা রহিল না। তীহারাও শুনিলেন ও বুঝিতে পারিলেন, নরেন 

রাজসাক্ষী হইতে চলিয়াছে। নরেন গৌসাই-এর বুদ্ধি কিন্তু তীক্ষ ছিল 
না। মেমনে করিত অন্যান্য বিপ্লবীরা তাহার চালাকী বুঝিতে পারেন 

নাই। তাই ভিতরের নানা খবর জানিবার জন্য সে যখন মাঝে মাঝে 
হঠাৎ কৌতুহলী হইয়া! উঠিয়া কথাচ্ছলে ইহাকে-ইউহাকে নানা রকম প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিত, তখন অন্ঠান্ত বিপ্রবীরা মনে মনে করুণার হাসি 

হাসিতেন। কাল্পনিক উত্তর দিয়া কৌতুক করিতেও অনেকে 
ছাঁড়িতেন না। 

নরেনের এই দ্বঘিত আঁচরণে বিপ্রবীরা তাহার উপর খাঞ্প। হইয়া 
উঠিলেন। তরুণ বিপ্রবীরা বিশেষ করিয়া কষুন্ধ হইয়াছিলেন। নরেনের 
সহিত একত্র থাকা কালে স্থণীল*সেন প্রভৃতি তো৷ জেলের মধ্যেই 

তাহাকে ইট মারিয়া বা তাহার গলা! টিপিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে 

চাহিয়াছিলেন! দুই-একজনের হাতে নরেন নিগৃহীতও হইল। 

আদালতে ষাতায়াতের সময় স্থবিধামত কোনও একন্থানে নরেনকে হত্যা 

করিবার জন্ত জেলের বাহিরে অবস্থিত বিপ্লবীদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া 

হয়। তাহাতে অবশ্য কোনও কাজ হয় নাই। 
সকলেই কিন্ত বিশেষভাবে ইহা! উপলব্ধি করিলেন ষে, নরেনের জীবন 

যথে্ট সন্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার নিরাপত্তার জন্ত, কর্তৃপক্ষ 
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তাহাকে অন্ঠান্ত কযেদীদের নিকট হইতে পৃথক করিয়া ইউরোপীয় 
ওয়ার্ডে সরাইয়৷ দিলেন এবং ছুইজন ইউরোপীয় কয়েদীকে তাহার বর্জী 

নরেজ্নাথ গোস্বামী 

করিয়া দেওয়া হইল। নরেন কোথাও বাইলে তাহাদের কেহ না কেহ 

তাহার সঙ্গে থাকিত। 
আলিপুর জেলে আনীত হওয়ার পর সত্যেক্রনাপ পীড়া প্রভৃতির জন্ম 
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বরাবর জেলের হাসপাতালেই অবস্থান করিতেছিলেন ৷ নরেনের রাজসাক্ষী 

হওয়ার সংবাদটা একদিন তাহার কাঁনেও গেল; তিনি চিন্তিত হইলেন । 

বাহার ধৃত হইয়াছিলেন এবং ধাহারা ধৃত হন নাই--তীাহাদের কৃত বড় 

সর্বনাশ বেনরেন গৌঁসাই করিতে বাইতেছে, তাহা ভাবিয়াই তীহার 

এই উৎকণ্ঠী। ইনার উপায় কি? একমাত্র উপায় হইতেছে নরেন 

গোসাইকে দৃশ্যপট হইতে অপসারিত কর! ; নতুবা সকলের সর্বনাশ 

অবশ্যস্তাবী ; কিন্ত সরাইয়াই বা! দেওয়া! যার কি করিয়া? 

হাসপাতাল হইতে হেমচন্দ্র দাসের সহিত সতোন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সংযোগ 

স্থাপন করিলেন । 

সত্যেন্দ্রনাথ শুনিলেন বে, বাহির হইতে কতকগুলি পিস্তল জেলের মধ্যে 

আনাইয়! কয়েদীদের একযোগে জেল হইতে পলায়নের একটি পরিকল্পনা 

কর! হইয়াছে; কিন্ত কার্ধ্যক্ষেত্রে প্ররূপ পরিকল্পনা কতখানি কাধ্যকরী 

হইবে, সে সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ হইল। এদিকে বাহিরের বিপ্রবীদের হাতে 

গৌসাই-হত্যার ভার দিয়৷ নিশ্চিন্ত হইয়। থাকিলেও যে তাহার মুখ বন্ধ হইবে 

না, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। নরেনকে হত্যা করিবার জন্য 

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি নিজেই একটি পরিকল্পনা রচনা করিলেন । 

সত্যেন্্রনাথ তাহার বন্ধু হেমচন্জ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, জেল হইতে 

কয়েদীদের পলায়নের ব্যবস্থাকল্লে সর্বপ্রথম যে পিস্তলটি বাহির হইতে 

জেলের মধ্যে আনীত হইবে, তাহা যেন তাহার নিকট পাঁঠাইয়া দেওয়া 

হয়। এইরূপে নরেনকে হত্যা করিবার জন্য, যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল-_ 

তাহা! সত্যেন্ত্রনাথ ও হেমচন্দ্র ছাড়া আর কেহই জানিতে পারিলেন না। 

এদিকে নরেন গৌসাই-এর সহিতও সত্যেন্জনাথ যোগাযোগ স্থাপন 

করিলেন। নরেনকে তিনি জানাইলেন যে জেলের কষ্ট তাহার আর 

“সহ হইতেছে না, রাঁজসাক্ষী হইয়া মুক্তি পাইতে তিনিও ইচ্ছুক; নরেন, 
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বেন সেইরূপ ব্যবস্থা করে । সত্যেন্দ্রনাথের এই "অভিলাষ 'অবগত হইয়া 

নরেনের উৎসাঁভ আরও বাঁড়িযা গেল: কারণ রাজসাঙ্গীরূপে সতোক্দ্র- 

নাথকে পাইলে তাহারও অনেক সুবিধা । সে যাহা বলিবে, তাহা 

সত্যেন্্রনাথের দ্বারাও সমথিত তইলে তাভাব সাঙ্গ স্তা বলিযা গৃহীত 

হইতে বিশেষ বাধা থাকিবে না। দে ক্ষেত্রে ভাঙার মুদ্ষিলাভ আরও 

সহজতর হইবে | 

সত্যেন্্রনাথের ইচ্ছা নরেন গোঁসাহ পুলিশ কন্ঠপক্ষকে জানাহল এবং 

তাহারাও ইহাতে রাজি হইলেন । সন্টোন্রনাথকে শিখাইঘা পড়াইত্বা ঠিক 

করিবার জন্য তখন হইতে নবেন প্রায়* আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে লাগিল। দেখা করিতে আসিবধার সমম ছুইজন ইউপোপীয় 

প্রহরীর বাহাকে হউক সে সঙ্গে লইয়া আসিত। সভোন্রনাথ মনোধোগের 

সহিত নরেনের সকল কথা শুনিয়া তাহ। শিখিবার চেষ্টার লনা +রিতেন-- 

কিন্ত মহড়া দির তাহার নিকট দে সকল কণা বলিবার সময় অনেক 

কিছুই ইচ্ছা! করিয়। গোলমাল কপিয়া বলিছেন। অনেক চেষ্ঠাতেও 

যখন সত্যেন্ত্রনাথকে দিয় সকল কথ! গুছাইয়া ঠিক মহ পলান গেল 

না-তখন লিখিত জবানবন্দী দেওয়াই সাব্যস্ত ঠহল। হদনুবায়ী 

প্রত্যহ একটু একটু করিয়া জবানবন্দী লেখার কাজ চলিতে রঠিল। এই 

ভাবে বেশ কিছুদিন তিনি নরেনকে নানা আ।ছিলায ব্যাপূৃ বাখিলেন এবং 

তাহার নিকট তাহাকে প্রায়ই 'আসিতে বাধ্য করিলেন । নরেন পুলিশকে 

যে সকল সংবাদ দিত, তাহা তাহার নিকট শ্রবণ করিয়া সত্যেন্দনাথ সে 

থবর হেমচন্ত্রকে জানাইয়া দিতেন | বিপ্লবীরা ইহাতে অনেকটা সাবধান 

হইবার সুবিধা পাইতেন। 
- একদিন সত্োন্দ্রনাথ জানিতে পারিলেন বে, ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে 

যে জবানবন্দী নরেন গৌসাই প্রদান করিবে, তাহাতে আরও বহু বিপ্রবীর 
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নাম ও কার্যকলাপ সে প্রকাশ করির! দিবে । তাহার পরিণাম যে কি 

হইবে_ তাহা বুঝিতে সত্যেন্ত্রনাথের বিলম্ব হইল না। আরও অনেকের 
ধর! পড়ার পথ নরেন প্রশন্ত করিতেছে । মনে মনে সত্যেন্ত্রনাথ তখন 

কঠোর সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন-এ তারিখের পূর্বেই নরেনকে সরাইয়া 
ফেলিতে হইবে। 

পলায়নের পরিকল্পন। মাফিক একটি পিশুল ইতিমধ্যে জেলের মধ্যে 

আসিয়া পৌছিল এবং তাহ রাঁখিবার ভার পড়িল হেমচন্দ্র দাঁসের উপর । 

হাসপাতালে বাওয়া ভেমবাবুর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু তথাপি তিনি 

নিজে বাইয়া পিস্তলটি সত্যেন্ত্রনীথকে দিয়া আসিলেন। তাহাকে দেখিতে 

পাইয়। হাসপাতালের কতৃপক্ষ তাহাকে আর কখনও হাসপাতালে না 

যাইতে বিশেষ করিবা সতর্ক করিয়া! দিলেন। পিস্তলটি ছিল খুবই পুরাণো 
আর বড়--তাহা ব্যবহার করা খুব সহজ ছিল না। তাই আর একটি 
পিস্তল পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ কৰিব সত্যেন্ত্রনাথ উহার জন্য অপেক্ষা 

করিয়া রভিলেন । 

'আর একটি পিস্তনও জেলের মধ্যে আসিল, কিন্তু হাসপাতালে যাওয়া 

হেমচন্ত্রের পক্ষে আর সহজ ছিল না। পিস্তলটি ভাল করিয়। কাপড়ে 

জড়াইয়! তিনি উহা! কাঁনাইলালকে প্রদান করিলেন সত্যেন্রীথকে সেইটি 
দিয়া আসিবার জন্তা। ৩১শে আগষ্ট অপরাহ্কালে কানাইলাল 

পেটব্থার ভাণ করিয়া হাসপাতালে গিয়া সতোন্ত্রকে উহা প্রদান 

করিলেন। 

কানাইলাল নরেন-হত্যার উদ্যোগ-আরোজনের জানিতেন না৷ কিছুই ; 

কিন্তু পূর্বেকার বড় পিস্তলটি যখন বন্ত্াচ্ছাদিত অবস্থায় সত্যেন্্রনাথ 
কানাইলালকে দিলেন উহ! হেমচন্ত্রকে দিবার জন্ত--তখন কাঁনাইলাল 
বুঝিতে পারিলেন হন্তস্থিত বন্ত্টি কি। সাংধািক একটা কিছু যে 
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ভিতরে ভিতরে বেশ পাকাইয়া উঠিতেছে, তাহা কানাইলাল আন্দাজেই 
থানিকটা উপলব্ধি করিলেন। ব্যাপারটি জানিবার জন্য তাহার খুবই 

আগ্রহ হইল এবং সকল ব্যাপার তাহাকে বলিবার জন্য সতোক্ত্রনাথকে 

তিনি পীড়াপীণ্ড় করিতে লাগিলেন। সকল বিষর ঠ্াহাকে বলা 
হইলে কানাইলাল প্রথমে বিশ্ময়ে বিমুঢ় হইয়া! পড়িলেন, তারপর উক্ত কার্যে 
সত্োন্দ্রনাথকে সহায়তা করিবার জনা একান্ত ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। 

কানাইলালের আগ্রহাতিশযো সত্যেন্্রনাথকে উহাতে রাজি হইতে 

হইল। স্থির হইল যে, পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর সকালবেলা হাসপাতালের 

ডিস্পেনসারির মধো পরামর্শ করিবার ছলে নরেনকে ডাকাইযা আনিয়া 

সত্যেন্্রনাথ তাহাকে শতা। করিবেন । কানাইলাল অপেক্ষা করিবেন 

ডিস্পেনসারির বারান্দায় । কোনও কারণে সনোন্্নাথ বিফল হইলে 

তবেই কানাইলালও নরেন্দরকে আক্রমণ করিবেন । 

পরিকল্পনামত ১৯০৮ সালের ১লা সেপ্টে্গর সোমবার সকালের 

দিকেই সত্যেন্দ্রনাথ নরেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দুজন ইউরোপীয় 
প্রহরীর মধ্যে হিগিনস্ নামক একজনকে সঙ্গে লইয়। নরেনও আদিল দেখা 

করিতে । হাসপাতালের ছুই ভলায় ডিস্পেনসারির মধ্যে সতোন্দ্রনাথ 

একখানি বেঞ্চিতে বসিয়াছিলেন। নরেন আসিয়া তীহার পার্শেই 

উপবেশন করিল। হিগিনস্ অন্তত্র নরিয়া গেল। 

কথাবার্তার মাঝখানে তাহার জামার পকেটে হাত রাখিয়াই 

সত্যেন্্রনাথ একসময় পিস্তলের টিগার টিপিলেন। পিস্তলের গুলি 
সগর্জনে ছুটিয়া গিয়া নরেনের উরুদেশে বিদ্ধ হইল। চীৎকার করিতে 

করিতে নরেন উঠিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। হিগিনন্ তাড়াতাড়ি 
ছুটিয়া আসিয়া সত্যেন্ত্রের পিস্তল কাড়িয়! লইতে গেল, কিন্তু পারিল না ;. 
কারণ দড়ি দিয়া পিস্তলটি সত্যেন্দ্রনাথ নিজ কোমরের সহিত বাধিক়! 
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রাখিয়াছিলেন। হিগিনস্ ও সত্যেক্জনাথের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বন্ঠির সময় 

পিস্তলের গুলি ছুটিয়া লাগিল হিগিনসের হাতে। নরেন যেদিকে 

গিয়াছিল-_চীৎকার করিতে করিতে সেও তখন সেইদিকেই ছুটিল। 
কি একটু কাজে কানাইলাল ক্ষণেকের জন্য অন্যত্র গিয়াছিলেন। 

পিস্তলের আওয়াজ পাইয়া তিনি বারান্দায় ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন__ 

পাখী পলাইম্াছে। দেখিয়াই তিনি পিস্তল লইয়া সিড়ি বাহিয়া 

তৎক্ষণাৎ নীচে ছুটিলেন-_-আর তীহাঁরই পশ্চাতে পিস্তল লইয়া ধাবিত 

হইলেন ্ত্যেন্্রনাথ | 

হাসপাতালের গেটের দিকে ছুটিঘা গিয়া নরেনকে লক্ষ্য করিয়া 

তাহার৷ দুইজন গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যে কেহ তাহাদের সম্মুখে 

পড়িল--সেই গেল ভয়ে পলাইয়া'। কানাইলালের পশ্চাৎ হইতে নরেনের 

উদ্দেশে নিঙ্গিপ্ সত্যেন্্রনাথের একটি গুলিতে একবার কানাইলালেরই 

গাঁয়ের চামড়া ছড়িয়া গেল । 

জেলের ডাক্তার, জেলের অধ্যক্ষ ইত্যাদি অনেকে নরেনকে রক্ষা 

করিতে অগ্রসর হইয়াও তাহাকে বীচাইতে পারিলেন না। পুনরায় 

গুলি খাইয়া নরেন একস্থানে স্লানাগারের নিকটস্থ এক নর্দমায় মুখ নীচু 

করিয়া ঘুরিয়া পড়িল। নিঃসন্দেহ হইবার জঙ্গী কানাইলাল আরও 
একবার নরেনকে গুলি করিলেন । ছুইজনের দ্বার মোট নিক্ষিপ্ত নয়টি 

গুলির মধ্যে চারিটি গুলি বিদ্ধ হইয়াছিল নরেনের শরীরে । 

ইহার পর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নরেনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা 

হয়। অল্লক্ষণের মধ্যেই সেখানে তাহার মৃত্যু হইল। নরেনের মুখ 
চিরতরে বন্ধ হইল। 

'. গৌপাই-হত্যার অপরাধে সতোন্দ্রনাথ ও কানাইলালের স্বতন্ত্র বিচারের 

ব্যবস্থা হইল-_আলিপগুরের সেসনস্জজ মিঃ রো-র নিকট । কানাইলাল 
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বিচারের সময় একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি ও সত্যেন্্রনাথই একমাত্র 

নরেনের হত্যার জন্গ দীয়ী; কিন্তু বিচারের সময সাক্ষ্য-প্রমাণ।দির দ্বারা 

বখন প্রতীয়মান হইল যে, সত্যেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া 

যাইতেছে না-ন্তিনি হয় তো মুক্তি পাইলেও পাইতে পারেনঃ তখন 

কানাইলাল তীহাঁর পূর্ব উক্তি প্রত্াহার করিয়া নরেন-হত্যার সকল 

দায়িত্ব এককভাবে নিজের উপরহ গ্রহণ করিলেন। 

দোঁষী সাবাস্ত হইযা বিচারে কানাইলাল নুত্যুদণ্ড পাইলেন-_ কিন্ত 

অধিকাংশ জবি সতোব্্রনাথকে নিদোোষ ঘোষধণ! করিলেন। শ্াহাদের 

সহিত একমত হইতে না পারিয়া বিচারক সতোন্দুনাথেব মামলা হাইকোর্টে 
পাঁঠাইয়! দিলেন। 

২১শে অক্টোবর হাইকোর্টে সত্যেন্দনাথেব মামলার শুনানী হয় এবং 

বিচারে তাহার প্রতিও মৃত্ুদ গাদেশ প্রদত্ত হয়। কানাইলালের মৃত্যু- 

দণ্ডও হাইকোর্টে অনুমোদিত হইল। 
ফাসির পূর্বে কানাইলাল দত্তের শরীরের 'ওজন বুদ্ধি পাইয়াছিল। 

বধ্যমঞ্চে লইয়! যাইবার পূর্বাক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজের ঘরে প্রশান্ত চিন্তে 

নিদ্রা যাইতেছিলেন। ১০ই নভেম্বর মঙ্গলবার তাহাকে ফাসি দেওয়া হয় । 

ফাসির পূর্ববিন জনৈক ইউরোপীয় প্রহরী তাহাকে ঠা্ট! করিয়া বলিয়াছিল 
যেঃ সেদিনও কানাইলাল হাম্ত-পরিহাস করিতেছেন বটে, কিন্তু পরদিন 

তাহার হাসি কোথায় মিলাইয়া বাইবে। ফাসির মঞ্চ হইতে কানাইলাল 

সহান্তে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,--“আজ আমায় কেমন দেখাচ্ছে?” 

জল্লাদকে বলিলেনঃ_-“গলায় লাগ.ছে-_দড়িট। বড্ড শস্ত |” 

ফাসির পর কাল কম্ধলে ঢাকা মূতদেহ জেলখানা হইতে মহাসমারোহে 

কালীঘাট শ্বশানে লইয়া গিয়া দাহ করা হয়। সে বিপুল সমারোহ ও 

উত্তেজনা দর্শনে কর্তৃপক্ষ দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হন। 



১০৮ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 

ছুর্নীতির অভিযোগে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের গ্রাজুয়েটগশের নামের তালিকা 
হইতে কাঁনাইলালের নাম কাটিয়া! দেওয়া হয় | ী 

সত্যেন্বনাথের ফাসি হইয়াছিল ২১শে নভেম্বর শনিবার। 

কানাইলালের শবদাহের সময সমারোহ দর্শনে কতৃপক্ষ বিচলিত 

হইয়াছিলেন বলিয়া সতোন্দ্নাথের শবদেহ আর জেলখানার বাহিরে লইয়া 

যাইতে দেওয়া হয় নাই । জেলখানার মধ্যেই সত্যেন্ত্রনাথের মুতদেহ দাহ 

করা হুইয়াছিল। শ্ীচাঁর কোঁনওবপ স্বৃতিচিহ্নও গ্রহণ করিতে 

দেওয়! হয় নাই । 

স্মম্কলাত্লে্ শ্রাস্তশ্িত্ 

কানাইলালের ফাঁসির পূর্ধবিন__অর্থাৎ ৯ই নভেম্বর তারিখে আর 
একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। এ দিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় 

সার্পেন্টাইন লেন ও কেরাণীবাগানের মোড়ে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর 
নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়--ধিনি ছিলেন প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করার 

মূলে - আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাইলেন | 

ছোটলাট ফ্রেজার সাহেবকে ভত্যা করিবার জন্ধ কলিকতার ওভারটুন 

হলে "ই নতে্বর আর একবার চেষ্টা করা হইল-__কিন্তু পূর্ধববৎ সে চেষ্টাও . 
সফল হইল না। পুলিসের গোয়েন্দা বলিয়া অনুমিত এক ব্যক্তি এই মাসেই 
নিহত হইল ঢাঁকায় এবং নদীয়া জেলার রায়টাঁতে একটি ডাকাতিও হইল। 

আলিপুর বোমীর মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের চেষ্টায় ওপ্ত- 
সমিতির সহিত শ্রীঅরবিন্দের যোগাযোগ প্রমাণিত হুইল নাঁ_স্তরাং 
তিনি মুক্তি পাইলেন। এই মামলার বিচারক বীচক্রফটু সাহেব ইংলগ্ডে 
ভরবিন্দের স্পাঠী ছিলেন। উতভগ্নেই একসঙ্গে আই-সি-এস্. পরীক্ষা 

দিয়াছিলেন। 
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অভিযুক্ত আর সকলেরই শান্তি হইল। বারীন্ত্রকুমার ঘোষ ও 
উল্লাসকর দত্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন । হুকুম শুনিয়া অকুতোভয় 

উল্লাকর সহান্তে বীচক্রফটুকে বলিয়৷ উঠিলেন,__“থাণান্ক ইউ, সার ।” 
উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দশজন অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি 

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল--মবশিষ্ট আর সকলের হুইল 
পাচ হইতে দশ বৎসর পধ্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড । হাইকোর্টে 
আপিল করার ফলে বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকরের প্রাণদণ্ডাদেশ রদ হইয়া 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয় এবং অন্যান্ত আরও কয়েকজনের 

দণ্ডাদেশ কিছু কিছু হাস প্রাপ্ত হয়। 

আলিপুর বোমার মামলায় সরকার পক্ষের অন্যতম উকিল ছিলেন 

আশুতোষ বিশ্বাস। কলিকাতার স্থবার্ধন পুলিশ আদালত হইতে বাহিরে 

আসার সময় ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি গুলির আঘাতে তাহাকে 

হত্যা করা হইল। হত্যাকারীর পরে ফাপি হইয়াছিল। এ সালেরই জুন 
মাসে ফতেজঙ্গপুরে জনৈক গোয়েন্দার ভ্রাতাও নিহত হইল। 

ব্ঘত্স্চস্ণী ভাক্কান্ডি 

বিপ্রবী-সংগঠন উত্তমরূপে পরিচালিত করার জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়ত। 

বহুদ্দিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। অর্থননংগ্রহের জন্য ডাকাতি করা 

অনিবার্য হইয়া উঠিল। রাজ! স্থবোধ মল্লিকের বাড়ীতে প্রমথ মিত্রের 

সভাপতিত্বে এক গুপ্ত সভায় ডাকাতির প্রশ্নটি আলোচিত হয় এবং 

ভ্রীঅরবিনের সমর্থনে স্বদেশী ডাকাতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গভর্ণমেণ্টের 

টাকা লুঠ করিতে হইলে ষে প্রস্ততি ও শক্তির প্রয়োজন-_বিপ্লবীদ্দের 
তাহা ছিল না; সুতরাং দেশের লোকের মধ্যেই যাহারা দেশদ্রোহী, 

, গুপ্তচর) মগ্যপ১ অত্যাচারী, অসৎপ্রকৃতি, অতিরিক্ত স্ুদখোর ব! 
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অপব্যয়কারী--তাহাদ্দের উপরই ডাঁকাঁতি করা হইবে বলিয়া স্থির হইল। 

আরও ঠিক হইল যে, লুন্িত টাকার একটি হিসাঁব রক্ষা কর! হইবে এবং 
স্বাধীনতা অঞ্জনের পর উক্ত টাকা পুরাপুরি পরিশোধ করা হইবে । 

পুলিনবিচারী দাঁসের দ্বারা পরিচালিত ঢাকার অনুণীলন-সমিতির নাম 

পূর্ব্বেট উল্লেখ করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক হানাগনির সময় তৎকালে 

এই অন্ঞ্নালন-সমিতি জনসাধারণকে রক্ষা করার ব্যাপারে বিশিষ্ট অংশ 

গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্তানে ছিল এই সমিতির 

বহু শাখা-প্রশাখা । 

স্বদেশা ডাঁকাঁতিতেও অনুণলন-সমিতি দক্ষতার পরিচয় দিল। 

প্রথম ডাঁকাতি অনুষ্ঠিত হইল নারায়ণগঞ্জে । প্রায় ভাজারখানেক টাকা 
লুষ্টিত হইলেও বিপ্রবীরা কিন্তু সমুদয় অর্থ লাভ করিতে পাঁরিলেন না। 
অন্ধকারে পলায়নের সময় টাঁকার থলিটি ছিন্ন হইয়৷ যাওয়ায় সকল 
টাকা ছড়াইয়া পড়িল। ফলে পুনরায় সকল অর্থ গুড়াইয়া লইয়া যাওয়া 
সম্ভব হইল না। ইহার পর শেখরনগর নামে একথানি গ্রামেও 

ডাকাতির চেষ্টা হয়। তখন বর্ষাকাল । নৌকাষোগে এক গৃহস্থের 

বাটীতে হানা দিয়া বহুকষ্টে একটি সিম্ধুক নৌকায় আনিয়া তুলিলে 
নৌকাটি সিন্ধুক্ের ভারে ডুবিয়া গিয়া বিভ্রাটের সৃষ্টি করিল। সে 
বারেও সামান্য কিছু টাঁকা লইয়াই বিপ্রবীদের ফিরিয়া আসিতে হয়। 

আরও ছুই একটি ছোট-খাঁট ডাকাতি এখানে-ওখানে সংঘটিত হইল। 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় দুইটি ভাকাতি হইল বড়ঢ়া এবং নডিয়ায়। 

ঢাকা জেলার বড়ঢা গ্রামে ডাঁকাতি হয় ১৯০৮ সালের ২রা জুন। 

অনুণীলন-দমিভির প্রায় ছত্রিশ জন যুবক এই ভাঁকাতিতে যোগদান 

করিয়াছিলেন । মধ্য রাত্রিতে দুইটি নৌকায় চড়িয়া বড়ঢা গ্রামে সকলে 

উপস্থিত হইলে গ্রামবাসীর! তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। বিপ্রবীর! 
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গুলি ছু'ড়িলে তাহারা ভয়ে দূরে সরিয়া যাইতে বাধ্য হহল। নিদিষ্ট 

গৃহের সিন্কুক হইতে টাকা ও অলঙ্কারাদি লইযা নৌকায় তুলিবার সময় 
দলের নেতা শচীন্রর বন্দ্যোপাধ্যায় এক ব্যক্তির দ্বারা সহসা আক্রান্ত 

হইলেন। আত্মরক্ষার্থ.তিনি গুলি নিক্ষেপ করায় 'আক্রমণকারা লোকটি 

নিহত হইল। গ্রামের লোকেরা নৌকা দুইটির অনুসরণে বিরত হইল 
না। প্রাতঃকালেও তাহারা নৌকা দুহখানিকে আক্রমণ করিল এবং 

নৌকার উপর হইতে বিপ্রবীরা গুলি চালাইলে শাহাতেও কয়েকজন 
ভতাহত হইল। কিছু পরে বন্দুক 'ও লোকজন সহ নৌকা লইয়া 

সাভার থানার দারোগা আঁদিলেন যুবকগণকে ধন্বিবা জনা প্রস্থত 

হইয়া। দারোগার গুলিতে দলের একজন প্রাণও হাঁবাহলেন | অবশেষে 

দারোগার দলেরও বখন একজন হত ও একজন 'মহত হহলঃ তখন 

অনুসরণ ত্যাগ করিতে দারোগাটি বাধ্য হইলেন | 

ইহার পর একটি স্টীমলঞ্চ লইয়া পুলিশ পুনরাঁয নৌকা ছুহথানির 

অনুসন্ধানে বহির্গত ভইল। বিপ্রবীরা দূরবীক্ষণ যন্ধ্বের সাহায্যে দূর 

হইতেই তাহা দেখিতে পাইলেন । পুলিশের দৃষ্টি এডাইবার জন্য তাহারা 
নৌকা ছুইখানি পার্খবন্তা একটি খালের মধ্যে বহুদূরে সরাইয়া লহয়' 
গিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। লঞ্চখানি উপস্থিত হহয়! অনেক 

খোজাখু'ঁজির পরও বিপ্রবীদের পান্ত। পাহল না। পুলিশের দল প্রস্থ।ন 

করিলে নৌকা ছুইখানি পুনরাস্ন অগ্রসর হইল। দাড় টানিয়! সকলেহ 

খুবই ক্লান্ত ভইগ়াছিলেন__কাঁজেই গুণ টানিরা নেকা' লইয়া যাওয়ার 

ব্যবস্থ! হইল। ধারা গুণ টানিতেছিলেন তাহাদিগকে সহসা কোন 

এক স্থানের একদল গ্রামবাসী আন্জমণ করিয়া বসে এবং একজন বুবককে 

ধরিয়া লইয়া বায়। নৌকার ঘুবকগণ গিন্না অতিকষ্টে তাহাকে উদ্ধার 
করিয়া আনেন। এইভাবে পথে মকলে আরও দুইবার গ্রামবাসীদের 
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দ্বারা আক্রান্ত হন এবং বহুকষ্টে শেষ পধ্যন্ত পরিত্রাণ পাঁন। যাহা হউক, 
এই ডাকাতির দ্বারা বিপ্রবীরা প্রায় হাজার ছাব্বিশেক টাঁকা 

সংগ্রহ করেন। 

প্র সালেরই ৩০শে অক্টোবর তারিখে ডাকাতি হইল নড়িয়ায় | 

নড়িয়া ফরিদপুর জেলার একথানি গ্রাম । বিপ্রবীরা আশা করিয়াছিলেন 
যে, নড়িয়! বাজারে ডাকাতির দ্বারা অন্ততঃ লাখখানেক টাকা পাওয়া 

যাইবে ; কিন্তু তাা হইল না। ব্যবসায়ীরা পূর্বেই টাকা লইয় সরিয়া 
পড়ায় আশানুরূপ অর্থ পাঁওয়া যায় নাই। 

ইনার পরই ১৯০৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থ৷ পরিষদে 

একদিনেই ১৪নং সংশোধিত ফৌজদারী আইন পাশ হইল। এই 

আইনে ভত্যা ও ষড়যন্ত্রের অপরাধে ধৃত ব্যক্তিদের সরাসরি' বিচারের 

সুবিধা করিয়া লওয়া তয়। নির্দিষ্ট কতকগুলি অপরাধের জন্য জুরি 
বা এসেসর ব্যতীতই হাইকোর্টের তিনজন বিচারপতি লইয়া গঠিত 

স্পেশ্যাল বেঞ্ে আপামীদের বিচারের ব্যবস্থা হইল। এই আইনের 

দ্বারাই বড়লাট সন্দেহবশে যে কোন সমিতিকে বে-আইনী ঘোষণ! 

করারও অধিকার পাইলেন । 

১৩ই ডিনেম্বরের মধ্যেই বড় বড় নেতার! হইলেন ধৃত ও কারারুদ্ধ। 

এই সকল ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন পুলিনবিহারী দাস, অশ্বিনীকুমার 

দৃক, শ্রামনুন্দর চক্রবন্তী, স্থুবোধচন্ত্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা 

প্রভৃতি। ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকার অনুশীলন-স।মতি, 

ময়মনসিংহের সুহৃদ্-সমিতি ও সাধনা-সমিতিঃ বরিশালের ব্বদেশবান্ধাব- 
সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী-সমিতি এবং কলিকাতার অন্শীলন-সমিতি ও 

আরও অন্তান্ সমিতি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোবিত হইল। 
১৯০৯ সালের নভেম্বর শাসে আহ.মেদাবাদে বড়লাট লর্ড মিপ্টোর 

পরা 

1. 
১২ তি 
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গাড়ীর নিকট বোম! বিস্ফোরিত ভয়। এই বৎসরেই যশোহরের নাঙগলা 

ধড়যন্ত্র মামলায় ছয় জনের সাত বংসর হিসাবে দ্বীপান্তর, তিন জনের পাচ 

বৎসর এবং ছুই জনের তিন বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড হইল। নদীয়! ক্রেলার 

হলুদ্ববাড়ী ডাকাতি মামলার হইল পীচ জনের আট বৎসর, একজনের সাত 

বতসর এবং একজনের পাচ বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ । 

আলিপুর বোমার মামলায় সরকারের তরফে সাক্ষী সংগ্রঙ্থে ব্যাপারে 

অনেক কাজ করিয়াছিলেন মৌলভী শামস্ছল আলম--পুলিশের ডেপুটি 
সুপারিণ্টেগ্ডেট । তিনি ছিলেন বিপ্রঝাদের সঙ্থন্ধে গুরুতর তদন্তকাধ্যে 

লিগ্ত। বীরেন্দ্রনাথ দন্তগুপ্র নাম একটি আঠাব বতদরের মুখকের 
নিক্ষিপ্ত গুলিতে কলিকাতা হ্াইকোটের দ্বারপথে ১৯১৭ সালের ২১শে 

জানুয়ারি তাহাকে প্রাণ হারাহতে হহল। বিচারে পারেজ্রনাথের প্রতি 

প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদভ ভয় এবং ২১শে ফেকয়াবি তাহাপ ফাসি হহয়া যায়। 

স্ডকল্্র মামলান্ল আন্রিল্্য 

পুলিশের ভূরী ধাপ্পায় প্রতারিত হহয়া পীরেন্ত্রনাথ পুলিশের নিকট 

'বে স্বীকারোক্তি করেন, তাহাতে তিনি বলেন দে শামস্ল আলমকে 

হত্যা করিবার জন্য যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ( বাঘা বর্তীন)) কন্তক তিনি 

প্রেরিত হইয়াছিলেন । ইহার ফলে বত্রীন্দ্রনাথ প্রদুখ পঞ্চাশজনকে বিভিন্ন 

স্থান হইতে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ১৯১৭ সালের মার্চ 

মাসে হাওড়া বড়যন্ত্র মামলা রুভু করা হইল। সম্রাটের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ-ঘোষণা, ডাকাতি, হত্যায় সহযোগিতা ইত্যাদি নানা অভিযোগ 

তাহাদ্দের বিরুদ্ধে আনীত হইল। হাইকোর্টের সেসনে প্রধান বিচারপতি 
জেক্কিন্সের বিচারে ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা! 

-ক্কীসিয়া যায় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ স্কলেই মুক্তিলাভ-করেন। 
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ঢাকা অন্ণীলন-সমিতির পুলিনবিহারী দাসের ধৃত হওয়ার বিষয় 

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । গ্রেপ্তার করার পর তাহাকে দেশাস্তরিত 
করা ভইয়াছিল। অবশেষে ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাহাকে 

মুক্তি দেওয়! হহলে তিনি ঢাকায় ফিরিয়! গেলেন। ইহার কিছুদিন পরেই 
তাহাঁকে পুনরায় অস্ত্র-আইনে ধৃত করা হইল। শেষ পধ্যন্ত অস্ত্র-আইন 
মোকদ্দমা হইতে তিনি রেহাই পাইলেন বটে, কিন্তু আর একটি বৃহত্তর 

মামলার জড়িত হইয়া পড়িলেন। এই মামল! ঢাঁকা ষড়যন্ত্র মামল! নামে 
অভিহিত। ১৯১০ সালের আগষ্ট মাসে এই মামল! আনীত হইয়াছিল। 

পুলিনবিহারী দাস প্রভৃতি ৪৫ জনের বিরুদ্ধে এই মামলায় যে প্রধান 
অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল__তাহা ছিল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোছ্যমের | 

পিঃ মিত্র এই মামলার দায়িত্বভার গ্রন্থণে আগ্রহাঘ্িত ছিলেন? কিন্ত 

দুর্তাগ্যবশতঃ তিনি পীড়িত হইয়া শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, স্থতরাং 

মামল! পরিচালিত করিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ । ঢাকা ষড়যন্ত্র 

মামলায় ১৫ জনের সাত হইতে ছুই বৎসর পর্য্যস্ত বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম 

কারাদণ্ড হয়। পুলিনবিহারী দাসের হইয়াছিল সাত বৎসর কারাদণ্ড। 

তাহাকে পাঠান হইল আন্দামানে । 
১৯১০ সালে খুলন! ষড়যন্ত্র মীমল! এবং ১৯১৩ সালে বরিশাল ষড়যন্ত্র 

মামলা হইয়াছিল। শেষোক্ত মামলায় ঢাকা সমিতির ২৬ জন অভিযুক্ত 

হইয়াছিলেন। 
ভগিনী নিবেদিতা ১৯১* সালে শ্রাঅরবিন্দবকে সংবাদ দিলেন মে, 

তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে অস্তরীণ করিয়া! রাখার সিদ্ধান্ত 
গভর্ণমেণ্টের ছার! গৃহীত হইয়াছে এবং তদনুষায়ী গ্রেপ্তারের পরোরানাও 
বাহির হইয়াছে । এই অবস্থায় ভগিনী নিবেদিতারই পরামর্শক্রমে 
ভ্রীঅরবিন্দ গোপনে পলাইয়! চন্দননগরে গেলেন এবং বিপ্রবী মতিলাল 
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রায়ের বাটাতে কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকার পর একখানি 
ফরাসী জাহাজে চাপিয়া পণ্ডিচারীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তদবধি তিনি 
পণ্ডিচারীতেই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন আছেন । 

কতকগুলি হত্যাকাণ্ড ১৯১১ সালেও অনুষ্ঠিত হইল। ফেব্রুয়ারি মাসে 

একজন হেড কনৃষ্টেবল শ্রীশ চক্রবত্তী, এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহে বোমার 

মামলার সাক্ষী মনোমোহন দে, জুন মাসে টিনেভেলীর কালেক্টর আযাস 
সাঞ্ছেব এবং ময়মনসিংহে পুলিশ ইন্সপেক্টর রাজকুমার রায় বিপ্লবীদের 
হস্তে প্রাণ হারাইলেন । 

' এই বৎসরেরই প্রথম দিকে ঢাকা জেলার সোঁনীরং-এ ডাক পিওনের 

উপর আক্রমণ করার অভিযোগে সোনাবং জাতীয় বিদ্যালয়ের ১৪ জন 

শিক্ষক ও ছাত্রকে এক মামলায় অভিযুক্ত কর] হয়। পাঠশিক্ষা ব্যতীতও 

এই বিদ্যালয়টিতে লাঠিখেলা» নানাবিধ ব্যায়াম ইত্যাদিরও চর্চা করা হইত 
এবং ছুতার ও কামারের কাজও ছাত্রদিগকে শিখান হইত। পূর্ব হইতেই 

এই বিদ্যালয়টিকে পুলিশ স্থনজরে দেখিত না । যাহা হউক, যে মামলাটি 

ূ রুনু হইয়াছিল, তাহাতে সাতজন দণ্ডিত হইলেন। এই মামলায় সরকার 

পক্ষের তিনজন সাক্ষী ১১ই জুলাই তারিখে উক্ত গ্রামেই নিহত হইল। 

মনৌমোহন ঘোষ নামক পুলিশের একজন ইন্সপেক্টরকে ১২ই 

ডিসেম্বর তারিখে বরিশালে হত্যা করা হয়। ১৯১১ সাল হইতেই গুপ্ত 

বিপ্লব-আন্দোলন পূর্ববঙ্গের মধ্যেই অনেকটা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। 

সাগগা ওও নুভ্কশ্রতদেশ্পে তিলিবান্ল্োজ্্সেন্র 

শনান্স 

মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশের মত পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশেও বিপ্লবী মনোভাব 

বিস্তারলাভ করিতেছিল। ১৯০৭ সালের কিছু পুর্ব বা পর হইতেই এ 
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ছুইটি প্রদেশেও আন্দোলনের প্রসার ঘটিতেছিল। স্বামী দয়ানন্দের 
আর্ধ্যধর্ম্ম পুন:প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পাঞ্জাবের তরুণ সম্প্রদায়কে সর্ধ প্রথম 

স্বাধীনতার জন্য উদ্ধুদ্ধ করে। পরবর্তীকালে পাঞ্জাবের লায়ালপুর, 
শিযালকোট, রাওয়ালপিপ্ডি ইত্যাদি স্থানসমূহে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে 

নানাবিধ প্রচারকার্ধ্য ও তীহাদ্দিগকে অপমান করা প্রভৃতি চলিতে থাকে । 

রাঁজদ্রোহকর বিষয় প্রকাঁশের অপরাধে “ইগ্ডির়া” পত্রিকার সম্পাদক ও 

মুদ্রাকর এবং “পাঞ্জাবী” পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক কারাদগপ্রাপ্ত 

হইলেন। ভূমি-সংক্রান্ত আইন ও জমির খাঁজনাবৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপারে 
শিখগণ অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিলেন এবং পুলিশ ও সৈম্গবিভাগ হইতে 

শিখদিগের চাকুরী ত্যাগের আন্দোলন আরস্ত হইয়াছিল। চারিদিকে 

দাঙ্গা-হাঙামা চলিতেই লাঁগিল। রাজস্ব বুদ্ধির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
পরিচালনা করার জন্য লালা লাজপৎ রায়কে ১৮১৮ সালের ৩ 

আইন অন্ধ্যায়ী গ্রেপ্তার করিয়া মান্দালয়ে নির্বাসিত করা হয় 
১৯০৭ সালের ৯ই মে। সর্দার অজিত সিংহও এ একই আইনে 

কারারুদ্ধ ও নির্বাসিত হইলেন। দেশাস্তরিত হওয়ার মাস ছয়েক 
পরে সর্দার অজিত সিংহ পলাইয়া প্রথমে পারস্তে যান? তথা হইতে পরে 

তিনি ইউরোপ গমন করেন। বোম! তৈয়ারীর প্রণালী সম্বন্ধীয় পুস্তক 
ইত্যাদি রাখার অপরাঁধে ফৌজদারী আইনে অভিযুক্ত করা হইল তাই 
পরমানন্দকে। শান্তিভঙ্গ না করিয়া সদ্ভাবে জীবন-যাঁপনের সর্তে 

মুচলেকাবদ্ধ করিয়! অবশেষে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। লাহোর 

ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত হইয়া পরবর্তীকালে ভাই পরমানন্দ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। শেষ পধ্যন্ত ভারতের বড়লট তাহার মৃত্যুদণ্ড মকুব করিয়া 
যাবজ্জীবন ছ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দেন। আরও পরে তীহার অপরাধ 

মার্জনা করিয়৷ তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। 2 2 
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যুক্তপ্রদেশে ১৯০৭ সালে শাস্তিনারাযণ নামক এক ব্যক্তির দ্বার! 
“শ্বরাজ্য” নামে একখানি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিদ্রোহে 
উৎসাহদানমূলক প্রবন্ধাদি এই পত্রিকাটিতে প্রাযই প্রকাশিত হইত। ইহার 
ফলে শান্তিনারায়ণ দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাহার পর 
আরও নৃতন নৃতন সম্পাদক আসিয়া এ একই ভাবে কারাদণ্ড বরণ করিতে 

লাগিলেন, তথাপি “ম্বরাজা”-পর্রিকায় বিদ্রোহ-প্রচার বন্ধ ভইল না। 

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত "কম্মযোগন-সংবাদপত্রটিও রাক্গদো»মলক 

প্রবন্ধ প্রকাশের ক্রটি করিত না। ১৪১” সালে নঙন সুদাধন্থ 'আহনের 

কবলে পড়িয়া ছুইখানি সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ হতহা বায় । 

বঙ্গদেশ হইতে বছ বিপ্রধা কাশা গিনাছিলেন এাং সেখানে ভীহাদের 

দ্বারা ১৯০৮ সালে “অগ্রশালন-সমিতি ও তরুণ-সঙ্গৰ" শ্কাপিত হয । কাশ 

বাঙ্গালী-টোলার উচ্চ ধিগ্ভালঘ়ের ছাত্র শচান্দনাণ নাগাপ ছিলেন এঠ  নব- 

প্রতিষ্ঠিত বিপ্রবী-সমিতির প্রধান নেভ।। 

ক্ষুব্ধ ভারতীর জনমতকে কথপ্চিৎ শান্ত করিধাব জগ্গ 'িকে ১৯০৯ 

সালের ২৫শে মে তারিখে নৃতন ভারতীয় বাবস্তা-পরিষদ-আইন বিলতের 

পাঁলামেণ্টে গৃহীত হইল। কতকগ্ু।ল বিবয়ে এই আইনটি পূর্বববস্তী আহন- 

গুলি অপেক্ষা সামান্য প্রগতিগাল হইলেও জনসাধারণের দাকী মিটাহবার 

পক্ষে ইহা মোটেই বথেছঈ ছিল না। তাহার উপর ইহাতে 'আাবাব পৃথক্ 

নির্বাচন-প্রথার প্রবর্তন করিয়া আমাদের জাতীয় সংহতিতে ভাঙ্গন 

ধরাইবার চেষ্টা করা হইল। 

ব্রওক্-হিভ্ঞাঙ্গ-আ্যজজ্ঞা নদ 

বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বুটিশ গভর্ণমেণ্ট যেন উভয়-সঙ্কটে 

পড়িয়াছিলেন। উক্ত বিভাগ রদ করিয়া জনমতের দাবী স্বীকার করিয়। 
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লইতেও তাহাদের বাধিতেছিল--অথচ উহ! উপলক্ষ করিয়া যে প্রকাশ্ঠ 
ও গুপ্ত আন্দোলন পরিচালিত হইতেছিল, তাহ! দমন করিবার মত পর্যাপ্ত 
ক্ষমতাও তাহাদের ছিল না। এই অবস্থায় রাজ! পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরী 

ভারতবর্ষে আগমন করিলেন এবং দিল্লীতে একটি দরবার হইল। ১৯১১ 

মালের ১২ই ডিসেম্বর এই দরবারের অনষ্ঠান হয় এবং তীহাতে রাজা 

পঞ্চম জর্জের একটি রাজকীয় ঘোঁষণাঁয় কৌশলে বঙ্গ-বিভাঁগ বাতিল 

করিবার ব্যবস্থা হয়। উহাতে ঘোষিত হইল যে, কয়েকটি প্রদেশের সীমা 
নৃতন করিয়া পুনরার় নির্ণয় করা হইবে । ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা 

হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্তও এ সময়ই ঘোষণা করা হইল। 
যাহা হউক, এইভাবে দিল্লীর দরবারে বঙ্গ-ভঙ্গের ব্যাপারে লর্ড মলির 

পূর্ববঘোষিত ১০০০ 7৪০ বখন 0115260190 হইয়া গেল তখন ১৯১২ 

সালের মার্চ মাসে বড়লাট লর্ড হাঁডিগজ. তদনুষায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। 

বিহার ও উড়িস্থাকে পৃথক্ করিয়া! একটি আলাদা প্রদেশ সৃষ্টি করা হইল; 

ূর্ধ্ব ও পশ্চিমবঙ্গ একত্রিত হইয়া গঠিত হইল একটি গভর্ণর-শাঁসিত প্রদেশ ; 
আসামকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার শাঁসনভার একজন চীফ কমিশনারের উপর 

অর্পণ করা হইল। ভারতের রাঁজধানীও ঘোষণামত স্থানান্তরিত হইয়! 
গেল দিল্লীতে 

কনর্ড হাত্ডিও্েওল্র উপ্পন্ত্র ত্রাস নিক্ষেপ 

নৃতন রাজধানীতে প্রবেশের দিন স্থির হুইল ১৯১২ সালের ২৩শে 
ভিসেম্বর । এদিন মহাসমারোহে শোভা-যাত্রা করিয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরঢ় 

অবস্থায় বড়লাট লর্ড হাঁডিঞজ. চলিলেন নৃতন রাজধানীতে প্রবেশ করিতে, 
কিন্তু অকম্মাৎ যেন কোথা দিয়া কি হইয়া গেল! একটা বোমা নিক্ষিপ্ত 
হইল স্বয়ং বড়লাটের উপর | লর্ঘ হাডিঞ্র সেই বোমীর আঘাতে সামান্ত 



স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১১৯ 

আহত হইয়া বাচিয়৷ গেলেন বটে, কিন্তু ত্বাহার একজন আর্দালী নিহত 
হইল। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আরও বল! হইবে। 

১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসেই ঢাকায় পুলিশের হেড, কন্ষ্টেবল 

রতিলাল রায়কেও বিপ্লবীদের ভন্তে প্রাণ দিতে ভইল। 

হহ্যান্রিলীব্বী ব্রাসবিহ্াল্্লী অস্ 

ভারতের বিপ্রবান্দোলনে মহাবিপ্রবী রাসবিহারী বস্থুব আবিভাব এই 
সময়কার এক উল্লেখবোগ্য ঘটনা । শ্টীহান জন্ম হইয়াছিল ১৮৮০ 

(১৮৮৪ ?) খুষ্টাবে বদ্দমান জেলার সুবলদ্ গ্রামে । তাহা পিতা 

বিনোদবিহারী বস্থু মহাশয় পৈত্রিক বাসভূমি ত্যাগ করিয়া ফরাসী চন্দন- 
নগরে গিয়া! বসবাস করিতে থাকেন । বাল্যকালেহ রাসশিহারী মাতহারা 

হইয়াছিলেন। 

বিনোদবিহারী ছিলেন ভারত সরকারের ছাঁপাখানার একজন উচ্চপদস্ক 

কন্মচারী এবং কাধ্যোপলক্ষে ঠাহাকে কলিকাতা ও সিমলায় বাস করিতে 

হইত। রাঁসবিহারীও মধ্যে মধ্যে গার পিতার সহিত সিমলায় গিয়া 

থাকিতেন। ইহার ফলে ভারতের নানা প্রদেশের অধিবাসীর সহিত 

মেলামেশার স্থযোগ তিনি লাভ করিয়াছিলেন এবং অনেকগুলি ভারতীয় 

ভাষায় কথা-বার্তা বলার দক্ষতা প্রাপ্ু হইয়াছিলেন। 

চন্দননগরে ডুপ্রে কলেজে পাঠের সময় রাসবিচারী ফরাসী ভাষা শিক্ষা 

করেন। পরবর্তীকালে কলিকাতায় মরন স্কুলে পড়িয়া ইংরাজি ভাবাও 

ভাল করিয়া শিখিয়া লন ; কিন্ত এই ভাষা শিক্ষা করা ব্যতীত বিদ্যালয়ের 

অন্তান্ত পাঠ্য বিষয়ের প্রতি তিনি বিশেষ "আকর্ষণ বোধ করিতেন না। ইহা 

অপেক্ষা নানাবিধ ক্রীড়ীয় বরং তিনি অধিকতর 'মানন্দ বোধ করিতেন 

মর্টন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ( বর্তমানের নবম শ্রেণী ) গিয়াই তাহা 
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বিদ্ভালয়ের পাঠ সমাপ্ত হইয়াছিঙ্প। সেই সময়েই কিন্তু ইংরাজি ভীষায় 

লিখিত তীহার প্রবন্ধাদি নান! পত্রিকায় প্রকাঁশিত হইত । 

রাসবিহারীর ক্রীড়াদক্ষতাঁর জন্ত অনেকেই তাহার অনুরাগী ছিলেন। 

স্থুলে ছিলেন রাঁসবিহারী ছাত্রগণের নেতা । সকলের উপর নেতৃত্ব করিবার 

তাহার বিধিদত্ত ক্ষমতা ছিল। তীহার সুন্দর বাচনভঙ্গীতে মুগ্ধ 

না! হইয়া! কেন থাকিতে পাঁরিত না। নির্ভীক রাঁদবিহ্ারী সর্বসময়েই 

সকল অন্গায়ের বিরোধী ছিলেন । কাহারও ছুঃখ-কষ্ট দেখিলে তিনি 

বিচলিত হইতেন । 

১৯০৮ সালের ২রা মে বখন মুরারিপুকুর বাগানে খানাতল্লাসী হর, 

তখন রাসবিহারী বস্থরও ছুইপাঁনি পত্র পুলিশ তথা হইতে প্রাপ্ত হয়। 

ইহার ফলে রাঁসবিহারীর বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠে এবং তাহাকে দূরে 

সরাইয়! দিবার আশু প্রয়োজন অনুভূত হয়। শশিভূষণ রায়চৌধুরী 
তৎকালে দ্রেরাদূুনে শিক্ষকত| করিতেন । নিজের চীঁকুরীটি তিনি 

রাসবিতারীকে প্রদান করিয়া তাহাকে দেরাদুনে পাঠাইয়া দিলেন। 

রাসবিহারী সেখানে ১৯১০ সালে দেরাদুন ফরেষ্ট রিসাচ্চ ইনস্টিটিউটে 
একটি কেরাণীর পদও লাভ করেন এবং পরে এখানেই হেড-ক্লার্করূপে 

তাহার পদোন্নতি হয়-_-তখন তাহার বেতন হয় মাসিক একশত টাকা। 

শিক্ষকৃত| ও চীঁকুরীর দ্বারা রাঁসবিহারী যাহা কিছু উপায় করিতেন, 

নিজের প্রয়োজন মিটাইতে তাহা হইতে ব্যয় করিতেন সামান্যই | 

উপাজ্জিত অর্থের অধিকাংশই ব্যয়িত হইত দরিদ্রদের জন্ত । সেখানকার 

অধিবাসীরা এই কারণে তাহাকে দেবতার ন্যায় তক্তি করিত । 

রাঁসবিহারী ছিলেন একান্তভাবে একজন স্বাধীনতার উপাসক এবং 

তাহার ও তাহার জাতির স্বাধীনতাঁকে যাহারা খর্ব করিয়াছে, তাহাদের, 

সহিত কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া হৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্বারই ছিল তীহার। 
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জীবনের চরম লক্ষ্য । শঠের সহিত ছলনা করিতে তিনি দ্বিধা করিতেন 

না। স্বাধীনতাহরণকারী অত্যাচারীদিগের জন্গ কোনও ক্ষমা তাহার' 

হৃদয়ে ছিল না । তাই তিনি প্রচার করিতেন,--”1070 1116 010 1]9জঘ 

15 01 ড/010151100 [00010017001100 2170 1110 5017017]1075558015 

01 211 19101517618 ঠ [17012 15 01 191010020 ০90০০৮০ 

রাসবিহারী বস্তু 

আপাতদৃষ্টিতে ভারতের অবস্থা শান্তিপূর্ণ মনে হইলেও ভারতের অবস্থা 

যে মোটেই শান্তিপূর্ণ নহে, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ধচারীদিগকে হত্যা 
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করিয়া জগৎসমক্ষে তাহা ঘোঁষণা করাই যেন রাসবিহাঁরীর ব্রত হইয়া 
দীড়াইল। সমগ্র উত্তর ভারতের বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর পৃথক্ বিপ্লবীদলগুলির 
শক্তিকে এই উদ্দেশে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও চেষ্টায় কেন্ত্রী- 

ভূত করিলেন। আমিরটাদের সহিত তীহার পরিচয় হইয়াছিল। 

আমিরচাঁদই তীহাকে অবেদবিহারী, বালমুকুন্দ, দীননাঁথ, রঘুবর শর্মা 
ইত্যাদির সহিত পরিচিত করিয়। দিয়াছিলেন। হরদয়ালের সহিতও পরে 
রাঁসবিহারীর সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল । 

পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম্মে অবতীর্ণ হইয়া রাঁসবিহারী প্রথম আঘাত 

হানিবাঁর চেষ্টা করিলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ লর্ড হাঁডিঞ্জের উপর । 

বসন্ত বিশ্বাস নামক একটি বালককে বালিকাঁর বেশে সজ্জিত করিয়া 

পাঞ্জাব স্তাশন্তাল ব্যাক্ক-ভবনের উপর হইতে তার দ্বারাই রাসবিহারী 

বড়লাটের উপর বোম! নিক্ষেপ করাইয়াছিলেন। ঘটনার পরই বসস্তকে 
সঙ্গে লইয়া তিনি দেরাদূনে ফিরিয়া ান__যাহাতে কাহারও সন্দেহ না হয় 
অথবা তাহারা ধর] না পড়েন। নিজেই উদ্যোগ করিয়া সেখানে এক সভা 

তিনি আহ্বান করাইলেন এবং তাহাতে বড়লাটের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া 

(বোমা নিক্ষেপের নিন্দা করিয়া এমন তীব্র ভাষায় বক্তৃতা দিলেন যে, 

তাহাতে সকলেই চমত্রুত হইলেন। শুধু তাহাই নহে,বন্তৃতার সময় তাহার 
অশ্রপূর্ণ নেত্র ইহা প্রমাণ করিল যে, তিনি সকল সন্দেহের অতীত। 

শ্রীহট্রের মৌলভী বাজারে মহকুমা হাকিম থাকার সময় ১৯১২ সালের 

শেষ দিকে ক্যাপ্টেন গর্ভন “জগৎমী-আশ্রম”-এর অধিবাসীদের উপর গুলি 
চাঁলাইয়া ডাঃ মহেন্্রনাথ দে-কে হত্যা করায় বিপ্লবীরা কুদ্ধ হইয়া ১৯১৩ 

সালের মার্চ মাসে তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা! করেন_কিন্ত সে চেষ্টা 
তখন ব্যর্থ হইয়া! যায়। ইহার পরই গর্ডন সাহেবকে পাঞ্জাবে বদলী করিয়া 

স্ওয়া, হয়। এইবার রাঁসবিহারী সেই গর্ভন সাহেবের জীবন-নাঁশের 
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সঙ্কল্প করিলেন। এ সালেরই ১৩ই (১৭ই?)' মে তারিখে গর্ডন 
সাহেবের লাহোরের “লরেন্স পার্ক”-এ যাইবার কথা ছিল। রাসবিহবারী 

তাহ! জানিতে পারিয়া বসন্ত গুপগ্তকে দিয়া উক্ত পার্ক-এ যাইবার পথে 

সন্ধ্যার সময় একটি বোমা স্থাপিত করাইয়াছিলেন। বোমাটি কিন্ত 

তুর্তাগ্যক্রমে গর্জন সাহেব স্থানত্যাগ করিবার পর বিস্ফোরিত হয় এবং 

তাহার ফলে নিহত হয় অপর এক ব্যক্তি । লাহোরে এই বিস্ফোরণের 

পর পুলিশ যখন 'মতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠিল, রাসবিহারী তখন 

পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশে কিছুদিন এখানে-ওখাঁনে ঘুরিয়া অবশেষে কাশী 

চলিয়া গেলেন। একটি গুলিভরা মশার পিস্তল প্রায় সকল সময়ই 

তাহার সঙ্গে থাকিত। 

ক্কিন্তল্লী সড অস্ত্র সানক্শ। 

কাহাঁদের পরিচালনায় এই সকল নৈপ্রবিক ক্রিয়া-কলাপ চলিতেছে, 

পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও বহুদিন যাবৎ তাহা জানিতে পারে নাই। 

অবশেষে ১৯১৩ সালের ২১শৈ নভেম্বর রাজাবাঙ্গারে অমুত হাজরার বাসায় 

খানাতল্লাসীর সময় একথানি সাঙ্কেতিক কাগজ পুলিশ প্রাপ্ত হয়। পরে 

বখন উক্ত লিপির অর্থ উদ্ধার করা হয়, তখন তাহা হইতে দিল্লীর আমির- 

টাদ গ্রভৃতির নাম পাওয়া যাঁর । আমিরঠাদের বাটা ভল্লাস কিয়া পাওয়া 

যায় দীননাথ তলোয়ার প্রভৃতির নাম | লাহোরে দাননাথ ধৃত হয়। ধত 

হওয়ার ছুই-একদিন পরেই ১৯১9 সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি দীননাথ 

পুলিশের নিকট সকল তথ্য ফাঁস করিয়া দেয়। এই সকল ঘটনার 

পশ্চাতে রাঁসবিহারীর অস্তিত্বের বিষয় পুলিশ সর্ব গ্রথম দীননাথের নিকটই 
জানিতে পারিল। বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার! কিন্তু রাসবিহারীকে ধরিতে 

পারিল না। 5 
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দিল্লীঃ লাহোর প্রভৃতি নানা স্থান হইতে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া 

১৯১৪ সালের ২৩শে মে তারিখে দিল্লী বড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইল। 

ষড় অস্ত্রের সময় দেওয়া হইল ১৯১ সালের অক্টোবর হইতে ১৯১৪ সালের 

মাচ্চ পধ্যন্ত। বিচারের সময় দীননাথ ও স্ুলতানচাদ স্বীকারোক্তি 

করিয়া রাঁজসাক্ষী ভয়। বিচারে সকলেরই দণ্ড হইল। আমিরটাদ, 

অবেদবিহারী ও বালমুকুন্দ প্রাপ্ত হইলেন মৃত্যুদণ্ড । বাঁলমুকুন্দ ছিলেন 

ভাই পরমানন্দের খুল্লতাতের পুত্র। 

বালরাজ ও বসন্ত বিশ্বাসের বাবজ্জীবন দ্বাপান্তরের আদেশ হয়ঃ কিন্ত 

সরকারপন্গ হইতে লাহোর হাইকোর্টে আপিল করা হইলে বসন্ত বিশ্বাসও 

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন । 

রাসবিহারীর প্রতিও মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হইল-কিন্তু পুলিশ তাহার 

কোনও সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। নিরুদ্িষ্ট অবস্থায় কিছুদিন 

অতিবাহিত করিয়া তিনি উপস্তিত হইলেন গিয়া কাশীতে। শচীন্দ্র 
সান্ঠালের বিপ্রবী-সমিতির সহিত সেখানে তাহার যোগাযোগ স্থাপিত 

হইল। উক্ত সমিতির সদশ্তগণকে রাসবিহারী বোমা ও রিভলবার 

ব্যবহার-প্রণালা শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিলেন । এই ব্যাপারে একদিন 

তাহাকে নিজেকেই আহত হইতে হইল | যাহা হউক, বিষণ গণেশ পিংলে 

নামক পুণার একজন মারাঠি যুবক এবং সত্যেন্্র সেন নামে একটি বাঙ্গালী 
যুবক এই সময় ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে একদিন আমেরিকা হইতে 

কলিকাতীয় ফিরিলেন । পিংলে পরে কাশীতে চলিয়। গেলেন এবং সত্যেন্ 

রহিয়া গেলেন কলিকাতাঁতেই । কাঁণাতে পিংলের সহিত শটীন্দ্র সান্তাল ও 

রাসবিহারীর পরিচয় হইল। পিংলের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গেল 

যে, গদর দলের বহু শিখ বিপ্লব বাঁধাইবার জন্য আমেরিকা হইতে ভারতে 

আসিয়াছে এবং শীঘ্রই আরও আসিবে । রাসবিহারী তাহাদিগকে বোম! 
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তৈয়ারীর কৌশল শিখাইয়া, দিবার আশ্বাস দিলেন। গদর দলের 
শিখদিগের আগমনের বিষয় পাঞ্জাবের অধিবাসীদের জানাইবাঁর জস্ঠ 

এবং বিপ্লবের বাণী প্রচার করিবার জন্ত রাঁসবিহ্ারী পিংলেকে পাঠাইয়া 

দিলেন পাঞ্জাবে । 

গিল্তন্র চ্তভ্ল 

এখানে গদর দলের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। “গদর” অর্থে 

বিদ্রোভ। পাঞ্জাব বিশ্ববিালয়ের হরদয়াল নামক 'একজন ছাত্র সরকারী 

বৃন্তি লাভ করিয়া ১৯০৫ সালে অক্সফোর্ড পড়িতে গিয়াছিলেন। লালা 

লাজপৎ বীঁয় তীহাঁকে বিপ্রববাদী করিয়া তুলেন এবং সরকারী বৃত্তি ত্যাগ 

করিয়া ছুই বৎসর পরেই তিনি বিপ্রবান্দোলনে যোগদান করেন। ১৯০৮ 

সালে ভাঁরতে ফিরিয়া পুনরায় তিনি এ সালেই ইউরোপে যান এবং ১৯১০ 

সালে আবার ফিরিয়া আসেন। ইতিমধ্যে লাহোরে একটি শিক্ষাকেন্ত্র 

খুলিয়! বৃটিশ-শীসন অবসানের বিষয়ে তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন । ১৯১১ 

সালে হরদয়াল কালিফোণিয়ায চলিয়া গিয়া সেথানে বৃটিশ-শাসনের 
বিরোধী নানারপ প্রচার-কা্্যে লিপ্ত হহলেন। 

স্বদেশে উপযুক্ত জীবিকার অভাবে বন শিখ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
ও বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে জীবিকাম্বেষণে বহিগত হইয়া পৃথিবীর নানা- 

স্থানে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিলেন। মালর, সিঙ্গাপুর, বন্মা, সাংহাই, ভংকং, 

কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি স্তানে অধিক সংখ্যায় তাহারা 
বসবাস করিতেন । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মাকিণ অমিকদিগের সহিত 

ইহাদের স্বার্থসংঘাত আরম্ভ ভওয়ায় ইণগদিগের উপর উৎপীড়ন 
আরম্ত হইয়াছিল। বৃটিশ-রা্ট্র্ূত ও বাণিজ্য-দূতের নিকট এ বিষয়ে 
আবেদন-নিবেদন রূরিয! কোনও ফল লাভ হইল না। 
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কানাডায় প্রবাসী শিখদিগের সংখ্যাধিক্যে সেখানকার গভর্ণমেপ্ট 

আতঙ্কিত হইয়া নানারূপ ভারতীয়-বিরোধী আইন বিধিব্ধ করিতে 
লাগিলেন। এইভাবে ১৯১০ সালে রচিত একটি আইনে ইহা বিধিবদ্ধ 

হইল যে, দুইশত ডলার সঙ্গে না লইয়া কোনও এশিয়াবাসী কানাডায় 
প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং কানাডায় গমন কালে কোথাও যাঁত্রা-ভঙ্গ 

না করিয়া স্বদেশ হইতে তাহাকে সরাসরি কানাডায় যাইতে হইবে। 

যেহেতু তখন কোনও জাহাঁজই ভারত হইতে সরাসরি কানাডায় যাইত 
না, দেহেতু কৌশলে ইহার দ্বারা ভারতীয়দের কানাডায় প্রবেশ অসম্ভব 

হইল। , 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাপ্রবাঁসী ভারতীয়দের মন ঘখন এইভাবে 

নানা কারণে বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তখন হরদয়াল সেখানে গিয়া 

আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। জমি গ্রস্ততই ছিল, কাজেই অবিলম্বে 

আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। হরদয়ালের পরিচালনায় হিন্দী, 
উর্,ঃ মারাঠি ও গুরুমুখী ভাষায় ”গদ্রর” নামে একথানি পত্রিকা. কালি- 
ফোঁণিয়ায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। পরে এই “গদর” পত্রিকাথানিকে 
কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিল “গদর” দল__যাহাঁদের লক্ষ্য হইল ভারতে 
বৃটিশ-শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে 
প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা । সোঁহন সিং ভাথনা, রামচন্দ্র পেশোয়ারী ও 

বরকতুল্লা প্রভৃতি পরে এই দলে যোগদান করিয়া ইহার শক্তি বৃদ্ধি 

করিলেন। 
অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমেরিক! ও কাঁনাডাত্ব গদর দলের বছ 

শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্টিত হইল। ইহ! ছাড়া জাপান, মালয়, চীন, ফিলিপাইন, 
ফিঞিঃ ক্ষার্জেশ্টাইন ইত্যাদি স্থানসমূহেও গদর দল ছড়াইয় পড়িয়া একটি 

দুগন্াগী প্রতিঠানে পরিণত হইল। বিপদ বুঝিয় মাঁফিণ যুক্তরাই ১৯১৪ 
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সালের গোড়ার দিকেই হরদয়ালকে গ্রেপ্তার করিলেন। জামিনে খালাস 

পাইয়াই হরদয়াল ইউরোপে পলায়ন করিলেন। 
ভারত-সরকারের মারফতে কানাডায় এই জবরদস্তিমূলক ইমিগ্রেশন 

গ্রাক্টের কোনও প্রতিকার হইল না দেখিয়া শিখগণ উত্তেজিত হইয়া 

নিজেরাই উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কৃতসঙ্কল্ন হইলেন । তাহাদের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিলেন সিঙ্গাপুর ও মালয়ের বিখ্যাত কনট্রাক্টর শিখ-নেত৷ বাবা 

গুরুদিৎ সিং। 

০ন্ষানাগগাট্রাচাল্ 

কলিকাতা হইতে একথানি জাহাজ ভাড়া করিবার চেষ্টা করা হইল 

-_কিন্তু জাহাঁজ পাওয়া গেল না। বাবা গুরুদিৎ সিং তখন হংকং হইতে 

«কোমাগাটামার” নামে একথানি জাপানী জাহাজ ভাড়া করিলেন। 

১৯১৪ সালের ৪ঠ1 এপ্রিল হংকং হইতে বহু শিখকে লইয়া জাহাজথানি 

যাত্রা করিল কানাডার উদ্দেশে । 

প্রায় শ'চারেক শিখকে লইয়া কানাডার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে পৌছাইতে 
জাহাজখানির পঞ্চাশ দিন সময় লাগিল। ২৩শে মে তারিখে তাহারা 

উক্ত বন্দরে পৌছাইলেন। কানাডা-সরকারের স্থানীয় কতৃপক্ষ যাত্রী- 
দিগকে যথারীতি অবতরণের অনুমতি না দিয়া উপরস্থ জাহাজে একদল 

পুলিশ পাঠাইয়া দিলেন কানাডা-গভর্ণমেণ্টের আইন মান্য করাইবার জন্য। 
ইহাতে যাত্রীরা অতিশয় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। গুলি চালাইকা তাহারা 

পুলিশকে বিদুরিত করিলেন. রণ-তরীর দ্বারা তখন “কোমাগাটামারু”- 
কে চতুদ্দিক হইতে ঘিরিয় ফেল! হইল এবং বন্দর ত্যাগ করিয়া চলিয়া! না 

গেলে ভয় দেখান হইল গোলাৰর্যণের | 

: ষাহ! হউক, ছুই মাঁস পরে ২৩শে জুলাই তারিখে জাহাজখানি পুনবাহ: 
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ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করিল। জাহাজখানির প্রত্যাবর্তনের পথেই 
ইউরোপে প্রথম জগদ্যাপী মহাসমর আরম্ভ হইয়া! গেল। 

যাত্রীদের অবস্থা সহজেই অন্ুনেয় । বথাসর্ধবন্ব ব্যয় করিয়া ধাহারা 

কানাডা যাইবার পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন-__-এই ব্যর্থতায় তাহারা হইয় 

উঠিলেন উন্ত্তপ্রায়। তদুপরি পিঙ্গাপুর ও হংকং-এ অবতরণকামী 
যাত্রীদের বুটিশ কর্তৃপক্ষ অবতরণ করিতে না দেওয়ায় ইংরাঁজদের উপর 

তাহারা অতিশয় তুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এই অবস্থায় ১৯১৪ সালের ২৭শে 

সেপ্টেম্বর “কোমাগাটামীক” হুগলী নদীর মোহনায় বজবজে আসিয়৷ 

পৌছিলে যাত্রীরা শুনিলেন যে তীহাদ্দিগকে পুলিশের হেপাঁজতে সোজা 
পাঁঞাবে লইয়া যাইবার জন্য একখানি ট্রেশ প্রস্তত রাখা হইয়াছে। 
তাহাদের নিকট হইতে গোলমালের আশঙ্কাতেই গভর্ণমেণ্ট প্ররূপ ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। তাহারা ক্তপক্ষের এই ব্যবস্থায় রাঁজি না হইয়া নির্দেশ 

অমান্য করিযা দল বীধিয়! পদতব্রজে কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা 

করিলেন। পুলিশ ও সৈন্যগণ তীহাদের এই প্রচেষ্টায় বাধা দিল। ইহার 
ফলে দুইপক্ষে সংঘর্ষ স্থরু হইয়া গেল। এই সংঘর্ষের ফলে ১৮ জন শিখ 

প্রাণ হাঁরাইলেন। পুলিশ ও সৈম্কদের তরফেও কিছু হতাহত হইল। 
অবশেষে সন্ধাঁকালে মাত্র ৬০ জন শিখকে জোর-জবরদস্তি করিয়া ট্রেণে 

চাঁপান সম্ভব হইয়াছিল। ২৮ জন শিখসহ বাবা গুরুদিৎ সিং কিন্ত 
নিরুদ্িষ্ট হইলেন। সুদীর্ঘ সাত বৎসর আত্মগোপন করিয়া থাকার পর 

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাবা গুরুদ্দিৎ সিং পুলিশের 

নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । 

“কোমাগাটামারু”*-কে উপলক্ষ করিয়া! এই সকল ঘটনায় পাঞ্জাবে সৃষ্ট 

হইল দারুণ উত্তেজনা । সংবাদ পাইয়া বিদেশে অবস্থানকারী বহু শিখও 
“ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। স্বদেশে: প্রত্যাবর্তনকারী শিখদিগের 
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প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আইন তৈয়ারী হইল এবং দেশে ফেরার 
পরই হাজার হাজার লোককে করা হইল গ্রেপ্তার । 

কিন্তু গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা তথাপি থামান গেল না । ১৯১৪ সালের 

শেষের দিকে পাঞ্জাব বিপ্লবের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইল। ১৬ই অক্টোবর 
চৌকীমান ষ্টেশন হইল লুণ্ঠিত, আর ২৭শে নভেম্বর তারিখে পু'লশ ও 
বিপ্লবীদের মধো লড়াই হইল ফিরোগ্গপুর জেলায়। পাঞ্জাবের এই 

বিক্ষোরণোন্মুধ অবস্থায় রাস বারী, পিংলে. শগীন সান্তাল, ভাই পরমানন্দ 

প্রভূত এই গ্রদেশেই তাহাদের কম্মশক্তি নিয়োজিত করিলেন । 

ভ্াব্র ব্যাপী সম্পজ্জ্র অক্ঠান্খ্ান্দেন্স প্রিকল্রনা 

১৯১৫ থুষ্টাব্দে রাঁসবিহ্বারী বিপ্রবীদিগের একটি মতা আহ্বান করিয়া 

তাহাতে মহাযুদ্ধের স্থঘোগে স্বাধীনতা লাভের জন্ত সকলকে জীবনপণ- 
২প্রামে লিপ্ত হইতে নির্দেশ দান করিলেন । সমগ্র ভারতবর্ষে একষোগে 

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের একটি প্রচেষ্টা স্থুরু হইয়া গেল এবং সেই উদ্দেশ্তে 

জনসাধারণ ও সৈন্গণের মধ্যে বিপ্রববাদ প্রচার করিবার জন্য নানা স্থানে 

দক্ষ লোক প্রেরত হইতে লাগিল । রাসবিহারী ও পিংলে লাহোরের 

ইত্ডিয়ান হোটেলে গিয়া! অবস্থান করিতে লাগিলেন । স্থির হইল যে, 

পরে তাহারা অমৃতসহরে থাকিবেন। 
সৈন্তদলের মধ্যে বিপ্লর-প্রচার কার্যে কর্তার সিং সারাভা নামে 

এরজন শিখ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । সেনাপীর ছন্- 
রেশে ব্যারাকে প্রবেশ করিয়া সৈশদের মধ্যে বিপ্রব-গুচার করিছেও ভিনি 

ভীত হইতেন না। সকলের সমবেত প্রচেষ্টা ও প্রচরকারধ্যের ফল লাহোর 

রাওয়ালপিতঙি, ফিরোজপুর ইত্যাদি স্থানের এদেশীয় সৈন্তেরা বিপ্রবে অংশ 

গ্রহণ: করিতে সঙ্গত. হইগী। : লক্ষ? মীরা, কানপুর,। অধজপুর, 
৪ 
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এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, ঢাক! ইত্যাদি স্থানের সৈন্যদের নিকটও বিপ্লবের 

আহ্বান জানান হইল। ' ন্থদূর সিঙ্গাপুরে অবস্থিত সৈ্ঞগণও বিপ্লবের 

বাণী শুনিতে পাইল। 
লাহোর হইল বিপ্লবীদের প্রধান কেন্ত্র। অভ্যুখানের প্রস্ততি চলিতে 

লাগিল পুরাদমে। বিদেশ হইতে অস্ত্র আমদানীও চলিতে লাগিল। 
প্রস্তুত হইল বিপ্লবীদের নিজস্ব পতাকা, পোষাক ও প্রতীক চিহ্নু-_ 
রচিত হইল যুদ্ধের ঘোষণাপত্র । 

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা! ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহের তারিখ 

নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সহর ও ক্যাণ্টনমেণ্টের উপর প্রথম 'আক্রমণ পরিচালনা 

করিয়! অন্ত্রাগার প্রভৃতি দখল করিয়। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে ণিপ্ হওয়ার 

পরিকল্পন! বিপ্লবীদ্দিগের ছিল। 

কিন্তু বিপ্লবীদের দলে ছিল পুলিশের এক গুপগুচর--নাম কপাল সিং। 

তাহার নিকট হইতে পুলিশ পূর্ব্বেই সশস্ত্র অত্যু্থানের বিষয় জানিয়া 
ফেলিল। রাঁসবিহারী তখন ২১শের পরিবর্তে ১৯শে ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহের 

তারিথ নির্দিষ্ট করিয়া সকল কেন্দ্রে সংবাদ পাঠাইয়। দিলেন। 

তারিখ পরিবর্তনেও কিন্তু সুবিধা হইল না। পাঞ্জাবের গুরুত্বপূর্ণ সহর- 
গুলিতে বৃটিশ সৈন্য মোতায়েন করিয়! ১৮ই ফেব্রুয়ারি হইতেই খানাতল্লাসী 
ও ধরপাকড় সুরু হইল এবং এক স্থানের সৈচ্ঠদের অপর স্থানে সরাইয়া 

দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হইল । অস্ত্রাগার ও সৈন্তনিবাস প্রভৃতিতে বসান 

হুইল শক্তিশালী প্রহরা। পক্ষকাল যাবৎ .পাঁঞজাবে অত্যাচার-উৎপীড়নের 
সার অন্ত রহিল না। বিপ্লবীদের গ্রচুর অস্ত্-শস্্ও পুলিপ হস্তগত করিল। ' 

. লাহোরের অবস্থা খারাপ দেখিয়া রাসবিহারী ও পিংলে আবার 
কানীতে ফিরিযা গেলেন। কয়েকদিন পরে পিংলে গেলেন বীক্াটে। 
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মীরাটের সৈম্ত-ব্যারাকটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবার উপযোগী টিনের 
বাক্সে রক্ষিত দশটি বোম! সহ তিনি ২৩শে ( ২৯শে ? ) মার্চ তারিখে ধরা 

পড়িলেন। কর্তার সিং, জগত্রাম প্রভৃতি নেতারাও গ্রেপ্তার হইলেন। 

কশাহো ম্ডব্ত্র সামকলা। 

স্পেশ্তাল ট্রাইবুন্ণালে ইহার পর কয়েক দফায় কয়েকটি বড়ংবনত 

2৮ ৮ 

এ ভা 2 ক 

শ , টি , 

৫ 

সপ 

ছূ 

ভি শি হও প্র ০৬. ০১৬০০ ৭ 2. জজ ৮৮ 

বিষণ গণেশ পিংলে রঃ 

মামলার বিচার হইল। পিংলে, কর্তীর সিং ভাই পরমানন্দ প্রত্ৃডিকে 

লইয়া যে লাহোর বড় বস্ত্র নামল! আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে চব্বিশ জন 
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বিগ্লবীর গ্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইল। অবশ্ঠ প্রাণদণ্ডাজা প্রাপ্ত 
২৪ জনের মধ্য শেষ পর্ধান্ত পিংলেঃ কর্তার সিং হরনাম সিং এবং আরও 

চারি জনের ফাঁসি হয় এবং অবশিষ্ট ১৭ জনের প্রাণদণ্ড যাবজ্জীবন 

স্বীপান্তর দণ্ডে পরিবর্তিত করা হয়। ইহা! ব্যতীত আরও অনেকেরই 

নাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা কারাদণ্ড হইল। বিদ্রোহের অভিযৌগে ছুইটি 

রেজিমেণ্টের সৈন্দেরও সামরিক আদালতে বিচার হইয়ীছিল। 

একজন বিপ্লবীর বে সকল গুণ থাক! দরকার--পিংলের তাহ! ছিল 
এবং সেই জঙ্তই তিনি ধর! পড়ায় রাসবিহারী অতান্ত কাতর হইয়া 

পড়েন; পিংলে কাধ্যোপলক্ষে বাইবাঁর পূর্ববে যখন রাসবিহারী 
তাঁভাকে তাহার বিপদের কথা ম্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তখন 
তিনি নিরভীকভ।বে জানাইয়াছিলেন ধে, রাঁসবিহারীর আদেশ সর্ব 

সময়ই তাহাকে পালন করিতে হইবে ) তাহাতে মৃত্যুকে বরণ করিতেও 
তিনি পশ্চাদ্পদ হুইবেন না । 

১৯১৪ খুষ্টাব্ধে দিলী ষড়যন্ত্র মামলায় দীননাথ তলোয়ার রাজসাক্ষী 

হিলাবে যে সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহাতেই রাঁসবিহারীর নাম সর্ধ প্রথম 

প্রকাশিত হইয়। পড়ে। সেই হইতেই পুলিশ রাসবিহারীর খোঁজ করিয়া 
বেড়াইতেছিল এবং রামবিহারীও আর কাধ্যে যোগদান না করিয়া নানা- 

স্থানে আত্মগোপন করিয়া! বেড়াইতেছিলেন। তাহাকে গ্রেন্তারের জন্য 

পুলিশ বারে। হাজার টাকা পধ্যন্ত পুরস্কার ঘোষণ! করিয়াছিল। দিল্লী; 

লাহোর এবং বেনারম--এই তিনটি স্থানের ষড়যন্ত্র মামলাতেই 
রাসবিহারীকে ধ্রাইয়! দিবার জন্ত পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল । 

রাসবিহীরীর রহস্তময়তা এবং ছদ্মবেশে তাহার নানাস্থানে ঘুরিয়া 
বেড়ানো সম্বন্ধে দিলী ও লাহোর ষড়বন্ত্র মামলায় এইরূপ অভিমত 

ব্যক্ত হইয়াছিল-_ 
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ন্লাসন্িন্থান্্রীক্র ভাব্পভ-ভ্যাঞ্গ 

কাশী হইতে রাসবিহারী চন্দননগরে 'মাসেন-_সেখান হইতে পরে 
নবদ্ধীপে যান। নবদ্বীপ হইতে তিনি কলিকাতায় আসিলেন। এই 
সময় তারতের বাহির হইতে ভারতের বিপ্রবান্দোলনে সহায়তা করিতে 
তিনি সঙ্কল্ল করিয়াছিলেন। বিদেশে পলায়নের একট৷ স্থযোগও এই 
সময় জুটিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় জাপানে যাইবেন বলিয়া! সংবাদ 

প্রচারিত হইয়াছিল। রাসবিহারী “পি, এন, ঠাকুর” ছস্মনাম গ্রহণ 
করিয়া ভারত-গভর্ণমেন্টের নিকট জাপানে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা 

করিলেন । ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহার নাম দেখিয়া ভাবিলেন যে, তিনি 

বোধহয় রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় এবং রবীন্দ্রনাথের জাপান-বাত্রার ব্যবন্থ। 

ঠিক করিতেই বোধহয় তিনি জাপানে বাইতেছেন ; সুতরাং তাহারাও 
অনুমতি প্রদান করিতে দ্বিধা করিলেন না। এইভাবে শটীল্রু সান্তাল 

এবং গিরিজাবাবু ( নরেন্ত্রনাথ চৌধুরী ) প্রন্ততির উপর বিগ্রবান্দোলন 
পরিচালিত করার ভারার্পণ করিয়া এবং সকলকে আন্দোলন চালাইয়। 
যাইবার পরামর্শ দিয়া ১৯১৫ সালের ১২ই মে “সান্গকিমার” নাষে 

একখানি জাপানী জাহাজে চাপিয়া 'স্তরপূর্ণ নেত্রে রাসবিহারী রাত্রিকালে 

ভারত ত্যাগ করিয়! গেলেন। 

ইহার কিছুদিন পরেই শচীন্্র সান্তাল প্রভৃতিও ধরা পড়িলেন। 
বেনারস বড় যন্ত্র মামলায় শচীনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ 
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হইল। গিরিজাবাবুও উক্ত মামলায় দণ্ডিত হইয় আগ্রা! জেলে অবস্থান- 
কালে মৃত্যুমুথে পতিত হইলেন। 

হঘাএ্রীন্নভ্ডা-জঞ্জন্নে হবহিত্ভাল্রভী ক্র শ্রল্ল্টেো 

'গদর দলের প্রতিষ্ঠাতা হরদয়ালের মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইউরোপ 
পলায়নের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । হরদয়াল গির। জার্্নাণীতে 
উপস্থিতহইলেন। চম্পকরমণ পিলে, ডক্টর তারকনাথ দাঁস প্রভৃতির চেষ্টায় 

বালিনে “ইত্ডিয়ান ন্যাঁশন্তাল পাটি” গঠিত হইয়াছিল। তাীহার্দের সহিত 

হরদয়াল, বরকতুল্লা, হ্রছ্ছলাল গুপ্ত ও চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীও যোগদান 
করিলেন ।. ই"হারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন জান্দীণ কর্তৃপক্ষের সহিত 

ভারতীয় বিপ্লবীদের সংযোগবিধানের জন্য । পিল্লাই নামে একটি তাঁমিল 
ঘুবক এ সম্বন্ধে বালিনে জার্্মীণ-কতৃপিক্ষের সহিত আলোচনা চালাইতে 
লাগিলেন। 

এশিয়া মহাদেশে বিপ্লবীদের দুইটি প্রধান কেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল--- 

একটি বাক্ককে ও অপরটি বাটাভিয়ায় । ব্যাঙ্কের কেন্দ্রের সহিত গদর 

দলের এবং বাটাভিয়ার কেন্দ্রের সহিত বাংলার বিপ্রবীদের ছিল ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ । ত্রহ্ষদেশ ছিল তখন ভারতেরই একটি অংশ এবং ব্র্মদেশে 

শিখ পুলিশ ছিল প্রচুর; স্থৃতরাং প্রথম মহাযুদ্ধ বাধিবার পর বিপ্রবীর৷ 

ব্দ্দের পার্স্থিত শ্টামদেশ হইতে ব্রহ্গদেশের উপর আক্রমণের একটি 
পরিকল্পনা ঠিক ফরিয়াছিলেন। ত্াহাদ্দের আশা ছিল যে, এই ব্যাপারে 
বর্গন্থিত শিখ পুপিশদের সহায়তা তীহারা লাভ করিবেন। ভারতে ও 

ব্হ্গে তখন বৃটিশের সামরিক শক্তি দৃঢ় না থাকার বিপ্লবীরা সাফলালাভের 
আশা-করিয়াছিলেন । এই উদ্দেন্টে ব্রক্মদেশে নানা বুটিশ-বিগ্গোধী প্রচাঁর- 

পত্র স্টাম-বরক্ষ সীমান্ত'পথ দিয়! পাঠান হইতে লাগিল। হেরছুলাল গুপ্ত 
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জার্মাণী হইতে আমেরিকায় চলিম্না গেলেন এবং বোয়েম নামক একক্ন 
জান্্দাণ সেনাপতিকে শ্তামদেশে পাঠাইয়া৷ দেওয়া হইল ব্রহ্গ-আক্রমণের 
উপযোগী সৈম্তদল গঠন করিবার জন্ত। আমেরিকার কার্য পরিচালনার 

জন্য পরে হেরশ্ব গুপ্তের স্থলে চন্দ্র চক্রবর্তী জার্াণ-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত 

হুইলেন। চন্তর চক্রবর্তী ও হেরম্বলাল গুপ্ত পরবর্তীকালে সান্ফ্রান্সিন্কো 
ভারত-জার্্নাণী ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই 
মামলা আরম্ভ হইয়াছিল ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে । যাহ! হউক, 
পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে গদর দলের বহু সদস্য শ্যামের রাজধানী 

ব্যাঙ্ককে গিয়া উপস্থিত হইলেন । 5 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরাজদের যুদ্ধ ঘোষণায় ইস্লাম- 

স্বার্থ রক্গীকল্পে সন্বল্পবন্ধ হইয়া! বরকতুল্লাঃ ওবেছুল্লা সিশ্ধী গ্রভৃতি কাবুলে 
তাহাদের কর্মকেন্দ্র স্থাপিত করিলেন । অচিরে রাজ। মহেন্ত্র প্রতাপ, ওবেছুলা 

সিদ্ধীঃ বরকতুল্লা, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের ত্বারা কাবুলে 

ত্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইল। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের 

পদর দল এবং কাবুলের বিপ্লবীদের সহিত হরদয়াল যোগাযোগ রক্ষা করিয়া 
চলিতেন। বহির্ভীরতের বিপ্রবী-দলগুলি ভারতে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিয়া 

বিপ্রবান্দোলনে নানারূপে সহায়তা করিতে. লাগিলেন। সর্দার অজিত 

সিংহও এই সময় বিপ্লবীদের সাহাধ্যার্থে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। 

জার্াণরা কাবুল, আমেরিকা, স্থুদুর প্রাচ্যঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও 

পৃথিবীর সর্বত্র ভারতীয় বিপ্রবীদের সহায়তা করিতে লাগিলেন। ূ 

বহির্ভীরতে ও তারতের অভ্যন্তরে বিপ্রবের শ্রস্তুতি. এইভাবে চলিতেই 

লাগিল। রাসবিহারী বন্থর নেতৃতেে সশস্ত্র অত্যু্খানের পরিকল্পনা 

বানচাল হইয়া গেলেও তাহা সমূলে বিনষ্ট হইল না। ২১শে ফেব্রুয়ারির 
বিস্বোহ জম্পর্কে রাসবিহারীর সহিত বাংলার বতীজানাথ মুখোপাধযািরও 
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বার কয়েক যুক্তি-পরামর্শ হইয়াছিল। মতীন্দ্রনাথ তথন বাংলার 
অপ্রতিতবন্দ্ী বিপ্লবী-নেতা | 

অভীগশুদ্রনান সুখ্ধোশপীম্ব্যান্স। € বাচা ভন) 

নদীয়া জেলার কয়! গ্রামে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১২৮৬ সালের 

২১শে অগ্রহায়ণ ) তাহার মাতুলালয়ে যতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তীহার পৈত্রিক নিবাস ছিল যশোহর জেলার বিসথালি নামক গ্রামে । 
তাহার পিতার নাম উমেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । পীচ বৎসর বয়সে পিতৃহীন 
হইয়া বতীন্দ্রনাথ তাহার মাতুলালয়েই লালিত-পালিত হন। 

ককষ্ণনগর এ-ভি স্কুল হইতে ১৮৯৮ সালে প্রবেশিক! পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কিছুদিন কলিকাতার সেণ্টণীাল কলেজে এফ-এ 
পড়িয়াছিলেন। খেলা-ধুলায় হততীগ্রনাথের উৎসাহ ছিল প্রচুর এবং 
নান! শ্রমসাধ্য-কার্য্যে তিনি পটু ছিলেন। একবার তাহার স্বাস্থ্য খারাপ 
হইয়৷ গেলে তিনি ন্টস্বাস্থ্ের পুনরুদ্ধার মানসে কুন্তীর আখড়ায় ভর্তি 
হইয্াছিলেন এবং নিয়মিত শরীরচচ্চার দ্বারা অমিত শক্তির অধিকারী 
হইক্সাছিলেন। সটহাণ্ড ও টাইপ-রাইটিং শিখিয়া তিনি কলেজের পড়া 
ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতার একটি সাহেবৌ সওদাগরী অফিসে মাসিক ৫২ 
বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন; ইছার পর তিনি মজঃফরপুরে যান এবং 
সেখানে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার কেনেডি সাহেবের (ধাহার সী ও কন্ঠ 
ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লের নিক্ষিপ্ত বোমায় নিহত হইয়াছিলেন ) অধীনে 
&েনোগ্রাফার হিসাবে মাসিক ৮০২ বেতনে কাজ' করিতে থাকেন। 
পরবর্তীকালে বাংল! গভর্ণমেন্টের প্টেনোগ্রাফার হইয়। তিনি কলিকাতায়, 
চলিয়া আসেন। 

বধ্লা' গভর্ণমেন্টের ফ্টেনোগ্রাফার হিসাবে কাঁজ করিবার সমন 



স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১৩৭ 

তাহাকে কলিকাত! ও দাজ্জিলিং উভয় স্থানেই থাকিতে হইত । যতীক্র- 

নাথের রাজনৈতিক জীবনের সুত্রপাত হয় এই সময় হইতেই । ১৯০৬ 

সালে হতীন্দ্রনাথ দারপরি গ্রহ করিয়াছিলেন । 

শসা শীস্পিশি 7: 7. 15 
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নি রা 

য্তীন্দ্রনাথ মুখোপাধ)ায় (বাঘ। ফযতান ) 

বতীল্রনাথের অদ্ভুত শারীরিক শক্তি ও সাহস ছিল | একবার তিনি 
যখন দাঞ্জিলিং বাইতেছিলেন, তথন শিলিগুড়ি ষ্টেশনে এক গ্লাস জল লইয়া 

আসার সময় চারিজন গোর! সৈন্ঠ তাহাকে স্বেচ্ছায় ধাক| দেয় এবং ইহার 
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ফলে তাহার হস্তধূত কাচের গ্লাসটি পড়িয়া! ভাঙ্গিয়া যায়। যতীন্ত্রনাথ যখন 

তাহাদের আচরণের প্রতিবাদ করিলেন, তখন একযোগে তাহার! /তাহাকে 
আক্রমণ করিল। তিনিও বাধ্য হইয়া! তখন প্রতিআক্রমণ করিলেন। 
সৈন্তদের একজন ছুরি বাহির করিয়া! হঠাৎ এক সময় তাহাকে আঘাত 
করিয়া বলিল- কিন্তু ইহাতেও তাহার! যতীন্দ্রনাথকে কাবু করিতে পারিল 
না। বাংলার এই বীর-সস্তান শুন্য হস্তে একাকী লড়াই করিয়াই 
একে একে তাহাদের চারিজনকেই ধরাশায়ী করিলেন। ইহা লয়! 
গোরা চারিজন যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে পরে আদালতে মামলা রুজু করে, 

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামলা প্রত্যাহার করিয়া লয়। 
একবার একটি অল্লবয়স্ক বালক পথে খেল! করিবার সময় একটি 

চানাচুরওয়ালার সহিত তাহার ধাক! লাগিয়া যায় এবং তাহার ফলে সকল 

চানাচুর রাস্তায় ছড়াইয়া পড়ে। চানাচুরওয়াল! ইহাতে জুদ্ধ হইয়া 
ছেলেটিকে প্রহার করিয়। আরও নানাবিধ উপায়ে তাহাকে পীড়ন করিতে 
থাকে। যতীন্দ্রনাথ সেই সময় সেইথান দিয়! যাইতেছিলেন। ঘটনাটি 
অবগত হইয়া তিনি চানাচুরওয়ালাকে বলিলেন ছাড়িয়া দিতে 

এবং চানাচুরওয়ালার কথামত তাহার চানাচুরের মূল্য পচ টাকা দিয়া 
তাহার ক্ষতিপূরণ করিলেন। লোকটি তবুও ছেলেটিকে ছাড়িয়া না দিয়া 
যতীব্রনাথের সহিত বাদান্গবাঁদে প্রবৃত্ত হইল। একজন সাহেবও সেই সময় 
সেখানে আসিয়া চানাচুরওয়ালার পক্ষ লইল। বতীন্ত্রনাথ তখন জোর 
করিয়া চানাচুরওয়ালাটির নিকট হইতে ছেলেটিকে ছিনাইয়! লইয়া তাহাকে 

মুক্তি দিলেন। সাহেবটি ইহাতে খাঞ্সা হইয়! যতীন্ত্রনাথের উপর বল- 
প্রয়োগের .চেষ্টা করিল, কিন্তু শীপ্রই বুঝিল যে ঠাই বড় কঠিন। যত্তীন্রনাথ 
তাায়ক উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন। 

ষযার্ীর নিকটে একটি গ্রামে একবার বাতের উপদ্রব ছিল 
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যতীক্রনাথের মামাতে! ভাই বদ্দুক লইয়া গিয়াছিলেন বাঘ শিকার করিতে 
--যতীক্তরনাথও তীহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাহার হাতে কেবলমাত্র 

একখানি.ভোজালি ছিল।. বাঘটিকে বাহির করিবার জন্য সঙ্গের লোকজন 

একটি, নির্দিষ্ট, স্থানের 'জঙ্গলে গিয়া চারিদিকে তাড়। দিতে লাগিল। 

বাঘটিও তাড়া পাইয়া বাহির হইয়া আসিল-যতীন্দ্রনাথ যেদিকে ছিলেন 
সেই দিকেই। তাহার মামাতো ভাই বাঁঘটিকে লক্ষ্য করিয়। গুলি 

করিলেন, কিন্তু তাহাতে বাঘটি সামান্ত আহত হইল মাত্র। গুলির 
শবে ও আঘাতে বাঘটি আরও ক্ষেপিয়া গেল এবং যত্তীন্দ্রনাথকে 

সম্মুখে পাইয়া তাহাকেই, আক্রমণ করিল । সেই সঙ্কটজনক মুহূর্তেও তিনি 

সাহস হারাইলেন না। কৌশলে তিনি ব্যাপ্রের মস্তকটি নিজের বাম বগলে 
চাপিয়া ধরিলেন এবং ভোজালি দ্বার! উপধু্যপরি তাহাকে আঘাত করিতে 
লাগিলেন । অবশেষে বতীন্দ্রনাথ পড়িয়া গেলে বাঁঘটি কামড়াইয়া! ও নখ 

বসাইয়! তাহার শরীর ক্ষত-বিক্গত করিয়া ফেলিল। নিজের গুরদ্তর আঘাত 
অগ্রান্থ করিয়াও শেষ পধ্যস্ত যতীন্দ্রনাথ কোনওরূপে বাঘর্টিকে লিহছত 

করিলেন। না যতীন্ত্রনাথকে ইহার পর বহুদিন শধ্যাশায়ী থাকিয়া 

বধ চিকিৎসায় তি কষ্টে আরোগ্য লাভ করিতে হহয়াছিল। 

তাহার এই ব্যাস্র-নিধন এবং আসাধারণ শৌধ্য-সাহসের জন্তই তিনি 
সকলের নিকট “বাঁঘ। যতীন” নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। 

ব্গ-ভঙ্গ আন্দোলন এবং অরবিন্দ-প্রবন্তিত বিপ্রব-পন্থার সহিত যততীক্জ- 

নাথের ছিল ঘনিষ্ঠ সংযোগ । সামশুল আলমকে হত্যার পর বীরেন্্রনীথ 

ফত্তগুপ্ত পুলিশের নিকট যে স্বীকারোক্তি প্রদান করেন, তাহাতে তিনি 

জানান. যে, হত্যার উদ্দেশ্টে তীজ্নাথের দ্বারাই তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। 

ইহার ফলে ১৯১০সালের ২৭শে জাছুয়ারি যতীন্্রনাথ পুলিশের হস্তে গ্রেস্তার 
হইলেন.। 'যাঙ্চ মাসে বতীন্রনাঁথ” নরেন্সাঁথ ভট্টাচার্য (আনবেন 
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রায় ),. স্বরেশচন্্র মনভুবদার প্রমুখ €* জনের বিরুদ্ধে হাওড়া ষড়যন্ত্র 
মামলা আরম্ভ হইল। 

প্রেপ্তার হইয়া ঠাহাদের সকলকে বৎসরাধিককাল জেল হাজতে অঙ্লীম 

দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের মধ্যে কাটাইতে হইয়াছিল। পুলিশ কম্মচারিগণ 
এই সময় খতীন্্রনাথের সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিয়া ভয় দেখাইয়া 
স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করিত। একদিন একজন ফিরিঙ্গী পুলিশ 

কর্মচারী তাহার স্বীকারোক্তি লাভের আশায় তাহাকে প্রলোভন দেখাইল, 

--2০এ ৮111 0০6 972 60115 270 09650 ৮1755.” ইহা শুনিয়। 

যতীন্দ্রনাথ তাহাকে থামিতে বলিয়। তাহার সন্মুথস্থ টেবিলে ক্রোধে এরূপ 

প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে টেবিলটির নাকি কিয়দংশ 

ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ইহার পর হইতে পুলিশের ম্বীকারোক্তি আদায়ের 
উৎসাহ কিঞ্িৎ হাঁসপ্রাপ্ত হয়। 

এই কঠোরতার মধ্যেও কিন্তু স্নেহপ্রবণ যতীন্দ্রনাথকে খুঁজিয়া পাওয়া 
যায়। যেবীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত পুলিশের নিকট যতীন্দ্রনাথের নাম প্রকাশ 

করিয়। দিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে তাহার কাছে কেহ কিছু বলিতে 

আসিলে তিনি অতিশয় কুদ্ধ হইতেন। বীরেন্্নাথের কথা তীহার মনে 

পড়িলেই তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়! পড়িতেন। 

যাহা হউক, পরিণামে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা ফাসিয়া যায় এবং 
অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই মুক্তিলাভ করেন ( এপ্রিলঃ ১৯১১ )। 

যতীন্ুনাথ মুক্তি পাইলেন বটে, কিন্তু তাহার সরকারী চাকুরী আর 
রহিল না । জীবিকানির্ববাহের জন্য তখন তীহাকে কন্ট্রাক্টরী ব্যবসা আরম্ত 
করিতে হইল।.এই কার্যের সংশ্রবে তাহাকে নদীয়া, বশোহর, মুশরিদাবাদ 
ও কলকাতায় প্রীয়ই যাতায়াত করিতে হইত। পুলিশের গুগচরগণ 

প্রারই ঘৃণ্রিত তাহার পিছনে পিছনে, কিন্তু তখাপি এই ভ্রদণ উপবাক্ষে 
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বিভিন্ন স্থানে নান! ব্যক্তি ও সভা-সমিতির সংস্পর্শে আসিয়া নানা কার্ষে 

যোগদানের স্থযোগ-স্থবিধা তিনি লাভ কররয়াছিলেন। যতীক্ত্রনাথের 

সহকম্মী চিততপ্রয় রায়চৌধুরীর গুলিতে এই সময় একদিন এক গুগ্রচর 
আহত হইল। 

হাওড়া ষড় ন্ত্র মামলায় যতীন্্রনাথই ছিলেন প্রধান আগামী । বিভিন্ন 

বিপ্রবী-দরলের সদস্যের অভিযুক্ত হইয়াছিলেন এই মামলাতে । যতীন্দ্রনাথ 

প্রধান আসামীরূপে স্থাপিত হওয়ায় এবং তাহার অপামান্ত বাক্তিত্বের 

প্রভাবে এই মামলায় অ'ভবুক্ত অন্যান্ত দলতুন্ত বিপ্রবীবাও স্বাভাবিকভাবেই 
তীহাকে নেতারূপে মানিয়া লইয়াছিলেন। মামলা হইতে মুক্তলাভ 

করিলে এই কারণেই প্রায় সকল 'বপ্রবীদলই যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ক্রমশঃ 

একত্রিত হইল। ত্তাহাঁর অপেক্ষা অধিকতর ধোগ্য নেতা বাংলাদেশে তখন 

আর কেহ ছিলেন না। ইহা ব্যতীত ১৯১৩ সালের দামোদর বন্তা উপলক্ষে 

যে সেবাক'্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতেও বিভিন্ন বিপ্রবা-দলগুলির 

মধ্যে স'যোগ স্থাপিত হইয়াছিল এবং সকলেরই পারস্পরিক সহযোগিতার 

আকাঙ্। বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের একত্রিত হইবার পথ প্রশস্ত করিয়া 

দিয়াছিল। যতীন্জ্রনাথের নেতৃত্বে সকলে সঙ্ববন্ধ ভইলেন | পরবণ্ভীকালে 

প্রথম মহাযুদ্ধ আরস্ত হইলে বিপ্রবীর্দের এই সহযোগিতার মনোভাব আরও 

বৃদ্ধপ্রাপ্ত হয়। 
ষতান্দ্রনাথ বিপ্লবীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার পর বাংলাদেশে গুপ্ত 

আন্দোলন পুনরায় প্রবল হইয়া! উঠ্ভিল। তাহার নিদর্শন মিলিতেও বিশেষ 

বিলম্ব হইল না। ৯১৩ সালের ২৯শে সেপ্টেগ্বর কলকাতায় গোলপীঘির 

পার্খে তিনজন বিপ্রবীর দ্বারা হেড কন্ঞ্রেবল হরিপদ দে গুলর আঘাতে 

নিহত হুইল। এই মাসেই ইন্সপেক্টর বঙ্কিম ক ময়ণনপি হে প্রাণ 

দিলেন বোষার আঘাতে । 
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* . ২৯৬-১ নং আপার সালা রোডের বাড়ীতে বৌমা প্রস্তত হইত 
সিগারেটের টিনে। পুলিশ উক্ত বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া বিপ্রব 

বিষয়ক নান! কাগজপত্র ও বোম! তৈয়ারীর টিন হস্তগত করে। ' রক্তপাত 

ও হত্যার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করিবার নির্দেশমূলক একটি লিখিত 
কাগজও পাওয়া ষাঁয়। তল্লামীর ফলে শশাঙ্ক ওরফে অমৃতলাল হাজরা 

এবং আরও তিনজন বিপ্রবী ধৃত হইলেন। তাহাদের বিরুদ্ধে ১৯১৩ সালে 
রাজাবাজার বোমীর মামল! আরম্ভ হয় এবং বিচারে শশাঙ্কের প্রতি 

আদেশ হয় ১৫ বৎসর নির্বাসন দণ্ডের । রাজাবাজারে প্রস্তুত বোমার 

হ্যায় বোম! মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানসমূহেও ব্যবহৃত হইয়াছিল 
বলিয়া প্রকাশ পায় । 

১৯১৪ সালের ১৯শে জানুয়ারি গোয়েন্ী-বিভাগের ইন্ম্পেক্টর 

বৃপেন্দ্রনীথ ঘোষ গ্রে স্রীট ও চিৎপুর রোডের সংযোগস্থলে ভ্রীম হইতে 
অবতরণের সময় প্রাণ হারাইলেন নির্্মলকান্ত রায় ও অপর এক ব্যক্তির 

রিভলবারের গুলিতে । অনন্ত তেলী নামে একটি ছেঁটি ছেলে পলায়ন 

কালে নির্মলকান্ত্ের চাদর ধরিয়া ফেলিয়াছিল। বাধ্য হইয়া নির্লকান্ত 
গুলি চালাইয়া তাহাকে নিহত করেন । হাইকোর্টে নির্দলকাস্তের ছুইবার 

বিচার হয় এবং অধিকাংশ জুরির মতে ছুইবারই. নির্দোষ সাবান্ত হইয়া 
নির্মলকাস্ত মুক্তি পান। অপর ব্যক্তিকে ধর! সম্ভব হয় নাইঃ নৃপেন্্র ঘোষকে 
নিহত করিয়াই সে পলায়ন করিয়াছিল। এই সালেই কতকগুলি স্বদেশী 

ইনিটিানি ননদ আডিরাদহ, বরাহন্গর ও আলমবাজারে। 

ড়া ক্ষাম্পান্নীল্প সম্পান্র শিল্প চুলি 

ধা কোম্পানীর মশার পিস্তল চুরি এই, সময্বের এক উর্লেখবোগ্ট 
কগ। ১৯১৪ সালের ২৬শে আগষ্ট উক্ত কোম্পানীর . কতরখুলি: বাজ 
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বোঝাই পিস্তল ও গুলি-বারুদ আসিয়! পৌছাইল 1:০00751) নামক 

একথানি জাহাজে । কোম্পানীর একজন কর্মচারী শ্রীশচন্ত্র সরকার 
কাষ্টমস্ হাউস হইতে মালগুলি ছাড় করাইয়া আনিবার জন্ত কোম্পানীর 

দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিলেন। ২০২ বাক্স অস্ত্রশস্ত্র ও গুলি-বারুদ খালাস 
করিয়! চারিটি গোরুর গাড়ীতে তাহা বোঝাই করা হয় এবং তিনটি গোঁরুর 

গাড়ীতে মোট ১৯২ বাক্স মাল উক্ত কোম্পানীর গুদামে জমা দেওয়া হয়। 
অবশিষ্ট ১০ বাক্স অন্ত্-শন্ত্র ও গুলি-বারুদ বোঝাই গাড়ীটি লইয়! শ্রীশবাবু 
২৮শে অক্টোবর নিরুদ্দিষ্ট হন। এ ১০টি বাক্সে ৫০টি বড় মশার পিস্তল ও 

প্রায় ৪৬,০০০ বাউণ্ড বুলেট ছিল। গাড়ীটিকে প্রথমতঃ মলঙ্গা লেন ও 

ওয়েলিংটন গ্্রটের কাছে লইয়া আস! হয়ঃ পরে একখানি ঘোড়ার 

গাড়ীতে বাল্সগুলি বোঝাই করিয়া বুবাজারের জেলেপাড়ায় লইয়া গিয়! 
বাল্সগুলি খালাম কর! হয়। মলঙ্গা লেনের* অন্থকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 

বহুবাজারের গিরীক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিপ্রবীরা এই পিস্তল 
চুরি ব্যাপারের সহিত জড়িত ছিলেন। বাংলার নীনাস্থানের বিপ্রবী 
দলগুলির মধ্যে এই সকল পিস্তল ও গুলি-বারুদ বণ্টন করিয়া দেওয়া 

হইয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় 
- প্রভৃতি নেতাঁগণ এই পিস্তল-বণ্টন ব্যাপারের তদ্ধির করিয়াছিলেন। 

অসুলীলন-সমিতির সভ্যদের ছ্বারা ১৯১৪ সালের শেষ ভাগে 

কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি সুপারিপ্টেত্ডেপ্ট বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
মুসলমান-পাঁড়া লেনস্থ বাসভবনে বোম নিক্ষিপ্ত হয়। বসস্তবাবু অল্পের 

জন্ত রক্ষা পাইয়া! যান এবং বোমানিক্ষেপকারীদেরই কয়েকজন ইহাতে 

আহত হন। ইহার পরত ঢাকায় থাকিতে আর একবার াহাকে হত্যার 
চেষ্টা কর! হইয়াছিল। 

১৯১৪. সালে ইউরোপে মহাঁসমর আরম্ভ হওয়ার পর ভারতীয় 
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বিপ্রবীরা ১৯১৫ সালের প্রথম দিকেই যে সশস্ত্র অত্যর্থানের আয্বোজন 

করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । এব্যাপারে বহর্তারত 

হইতেও তীভারা সাহায্য পাইতেছিলেন। বাংলার বিপ্লবীরা এই সময় 
একজনের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়াঁর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া 

বতীন্দ্রনাথকে তাঁদের নেতৃপদে বরণ করিলেন। বাঁংলার বিপ্রবীদের 

সহিত ব্যাঙ্কক ও বাটাভিয়ার বিপ্রবীদের সংযোগ স্থাপিত হইল এবং বিদেশ 

হইতে বিপ্রবীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর চেষ্টা চলিতে লাগিল। 

কিন্ত প্রচুর অর্থ ব্যতীত এই সকল কাঁ্ধ্য সুসম্পন্ন হইবার নহে, তাই 
চারিদিকে আবার স্বদেণা-ডাঁকাঁতি আরস্ত হইয়া গেল। ১৯১৫ সালে 

নদীয়া জেলার প্রাগপুরে এবং হাওড়ার শিবপুরে ছুইটি এইরূপ ডাকাতি 
হইল। এই বৎসরই ১২ই জীন্য়ারি তারিখে বার্ড কোম্পানীর একজন 

দরোয়ান যখন টাকা লইয়া গার্ডেন রীচে উক্ত কোম্পানীর মিলে যাইতে- 

ছিল, তখন তাহার নিকট হইতে ১৮১০০ ০২. টাকা ছিনাইয়া লওয়া হয়| 

যতীন্্রনাথ ও বিপিনবিতারী গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশেই গার্ডেন রীচের 
ডাকাতি হইয়াছিল। 

১৯১৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি বিপ্রবীরা স্বয়ং যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 

বেলিয়াঘাটার এক চাউল-ব্যবসায়ীর কেসিয়ারের নিকট হইতে ২২১০০*২ 

টাকা লুট করিয়া আনেন। যে ট্যাক্সিতে চাঁপিয়া তাহারা ডাকাতি 

করিতে গিয়াছিলেন, ডাকাতির পর সেই ট্যাক্সির চালক বিপ্রবীদের 

কথামত চলিতে অস্বীকার করে। তাহাকে তখন গুলিবিন্ধ করিয়! হত্যা 
করা হয়। 

জিতেন্্রনাথ লাহিড়ী নামক জনৈক ব্যক্তি ১৯১৫ সালের মাঁ্চ মাসে 

বিদেশ হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার নিকট হইতে সংবাদ 
পৃগৈয়।, গেল বে ভারতীয় বিদ্রোহে অন্তর-শস্ত দিয় সাহাঁষ্য করিবার জন্য 
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জাম্মানী খুবই উৎস্থক। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্ধবেই যতীন্রনাথের 
দ্বারা ব্যাঙ্ককে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বাটাভিয়াস্থিত জান্মীণদের সহিত 

কর্মপন্থা স্থির করিবার জন্য বিপ্রবীদের তরফ হইতে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য এপ্রিল 

মাসে তথায় গমন করিলেন । সেখানে গিয়। নরেন্্নাথ ছদ্মনাম গ্রহণ 

করিলেন মিঃ সিঃ মার্টন। অবনী মুখোপাধ্যায়কেও জাপানে পাঠান 

হইল। 

০2তধ্লক্ষ 

থিয়োডোর হেলফারিক নামক একজন জান্মীণ বাটাভিয়ায় নরেন্দ্র 

ভষ্টরাচাধ্যকে জানাইলেন যে, “মেভারিক” নামক একখানি জাহাজযোগে 
ক্যালিফোণিয়! হইতে ত্রিশ হাজার রাইফেল, বহু গুলি-বারুদ এবং ছুই লক্ষ 
টাকা ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্ত করাঁচী বন্দরে যাইতেছে । নরেন্দ্র ভট্টা- 
চাধ্যের আগ্রহাতিশয্যে সাংহাইস্থিত জার্মীণ-রাঁজদূতের সহিত পরামর্শের 
পর উক্ত জাহাজখানি বাংলায় আনা স্থির হইল। সেই অনুযায়ী জাহাজখাঁনি 
হনলুলু হইতে বাংলার পথে জাভায় চলিল। স্থির হইয়াছিল যে, স্থন্দর- 

বনের রায়মঙ্গল নামক স্থানে “মেভারিক” জাহাজের মাল খালাস করা 

হইবে। সেইবপ ব্যবস্থা করিবার জন্য নরেন্দ্র ভট্টাচার্য জুন মাসে বাংলায় 
ফিরিয়া আসিলেন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নরেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য? 

যাছুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ প্রভৃতি 

বিপ্রবীরা পরামর্শ করিয়া “মেভারিক” জাহাজের মাল তিন স্থলে ভাগ করিয়া 

লইবার পরিকল্পনা রচনা করিলেন। তদনুষায়ী হাতিয়া, কলিকাতা 
এবং বালেশ্বর--এই তিন স্থানে অস্ত্রশস্ত্র ভাগ করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত 

গৃহীত হইল। 
বাংলার বিপ্লবকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্ত কলিকাতায় আসিবার 

১ 
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তিনটি প্রধান রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া! দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। স্থির 

হইল বে? বালেশ্বরে থাকিয়! সহকন্মিগণসহ স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ রেলপথ 

এবং চক্রধরপুরে থাকিয়া! সহকম্মিগণনহ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এন, 
রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবেন; আর অজয় নদের উপর ইঃ আই, রেল- 
পথের সেতু বিধ্বস্ত করিয়! দিবার ভার পড়িল সতীশচন্ত্ু চক্রবর্তীর উপর । 

ফণি চক্রবন্তা ও নরেন্দ্র চৌধুরীকে হাতিয়ায় পাঠান হইল। তাহাদের উপর 
ভার রহিল বিপ্রবীদের সাহায্যে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি অধিকার করিয়া 

কলিকাতার সহিত সংযোগ-স্তাপনের । “মেভারিক” জাহাজে আগত 

জান্মাণ অফিসারগণ পূর্ববঙ্গের বিপ্রবীদিগকে শিক্ষাদান করিবেন বলিয়া 

ঠিক হইল। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর 
অপিত হইল কলিকাতার নেতৃত্ব । কলিকাতার সকল অস্ত্র-শত্ত্র হম্তগত 

করিয়া ফোঁ্ উইলিয়াম দখল এবং ইংরাজ-সৈন্য প্রভৃতিকে পধু্দন্ত 
করিবার ভার তাহাদের উপর রহিল। 

কথা,ছিল বে, রাষমঙ্গলের নিকট রাত্রিকালে “মেভারিক* জাহাজ 

আসিয়া! পৌছাইবে এবং জাহাজে খাঁড়ীভাবে সারি সারি আলে! জলিতে 

দেখিয়া বিপ্রবীরা বুঝিয়৷ লইবে যে, উহাই “মেভারিক”জাহাজ। যাছুগোপাল 
মুখোপাধ্যায়ের সহিত আলোচনায় রায়মঙ্গলের নিকটস্থ এক জমিদার 

জাহাজ হইতে অস্ত্রশস্ত্র নামাইবাঁর জন্য লৌকজন ও যান-বাহন দিয়া 
প্রয়োজনীয় সাহাধ্য করিতে সম্মত হইলেন। অতুল ঘোষ নৌকা 
করিয়া রাঁয়ঙ্গলের নিকট লোক পাঠাইয্বা দিলেন মাল খালাসের জন্য ; 

কিন্ত দশদিন সেখানে অপেক্ষা করিয়াও নির্দিষ্ট জাহাজের সাক্ষাৎ দিলিল 
না। জুন মাসের মধ্যে যে জাহাজের আসিয়া পৌছিবার কথা-_জুন মাস 
শেষ হইয়া গেলেও তাহা আসিয়া পৌছিল ন1। 

এই বিলঙ্কে বিপ্লবীরা অতিশয় উৎকন্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে 
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একজন বাঙ্গালী ব্যাঙ্ককের আত্মারাম নামক এক শিখ বিপ্রবীর নিকট 
হইতে সংবাদ আনিলেন, শ্যামদেশস্থ জার্্মাণ রাষ্ট্র্ূত কর্তৃক নৌকাযোগে 
পাঁচ হাজার রাইফেল, গুলি-বাঁরুদ ও এক লক্ষ টাক! রায়মঙ্গলে প্রেরিত 
হইয়াছে। বিপ্লবীরা ভাবিলেন যে, “মেভারিক” জাহাজের অস্ত্র-শস্ত্রের 
পরিবর্তেই বুঝি এ নৌকার অস্ত্রশস্ত্র পাঠান হহয়াছে। সেই জন্য অস্ত্রাদি 
প্রেরণ সম্পর্কে পূর্বব-নিদ্ধারিত ব্যবস্থার কোনও ব্যতিক্রম যাহাতে না করা 
হয়ঃ তাহা হেলফারিককে জানাইবার জন্য এ বাঙ্গালীটি আবার বাটাভিয়া 
হইয়া ব্যাঙ্ককে ফিরিয়া গেলেন। অন্যান্ত অস্ত্র-শস্ত্র বাহা পাঠান হইবে-__ 
তাহ হাতিয়া, সন্দীপ ও বালেশ্বরে পাঠাইবার জন্য বলিয়৷ দেওয়া হইল। 

যতীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই পূর্বরপরিকল্পনামত বালেশ্বরে চলিয়াগিয়াছিলেন। 
তাহার সঙ্গে ছিলেন তাহার অপর চারিজন সঙ্গী__চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, 
শীরেন্দ্রন্্র দাশগুগড, মনোরঞ্জন সেনগ্তপ্ত এবং জ্যোতিষ পাল। 

সীল্লেজক্র-মন্োল্রও৪ন-ভিতুশ্ত্রিক্স 

চিত্তপ্রিয়ের বাড়ী ছিল খালিয়া গ্রামে এবং নীরেন্তর ও মনোরঞ্জনের 
বাড়ী খেয়ারভাঙ্গ! গ্রামে । তাহারা তিনজনেই ছিলেন মাদারীপুর স্কুলের 
ছাত্র। খৈয়ারভার্জার মাইল পাঁচেক দূরেই ছিল বিপ্লবী পূর্ণ দাসের 

জনস্থান এবং চিত্তপ্রিয়। নীরেন্দ্রও মনোরঞ্জন তিনজনেই ছিলেন পূর্ণ 
দাসের দলের অন্ততূক্তি। কতকগুলি ডাকাতি উপলক্ষে পুলিশ ১৯১৩ 

সালে নীরেন্ত্ মনোরগ্রন, চিত্তপ্রিয়, পূর্ণ দাস? কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রমুখ ২৭ জন বিপ্রবীকে গ্রেপ্তার করিয়া ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলা! রুজু 

করে, কিন্ত মাস আষ্টেক মামল! চালাইবার পর মামলা! তুলিয়া লর। মুক্তি 
পাবার পর চিত্তপ্রিয়, নীরেন্্র ও মনোরঞ্জনের মাদারীপুর স্কুলে আর 
গ্রবেশালগমতি মিলে নাই । তথন বাধ্য হইয়া তাহারা কলিকাতায় আসেন 
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এবং অতি কষ্টে চিত্তপ্রিয় কেশব একাডেমিতে ও নীরেন্্-মনোরঞ্জন শ্রীক্ণ 

ইন্সটিটিউসনে ভর্তি হন । পুলিশ কিন্তু সর্ধবদাই তাহাদের পশ্চাতে লাগিয়৷ 

রহিল। 

যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সকল বিপ্রবীদল সঙ্ঘবদ্ধ হইবার পর পূর্ণ দাস__ 

চিত্তপ্রিয়। নীরেন্ত্র ও মনোরঞ্জনকে বতীন্দ্রনাথের' সহিত পরিচিত করিয়া 

দিয়াছিলেন। বেলেঘাটা ট্যাক্সি ডাকাতিতে নীরেন্্র ও মনোরঞ্জন অংশ 

গ্রহণ করেন। গার্ডেন রীচ ডাকাতিতেও তাহাদের কেহ কেহ জড়িত 

ছিলেন। 

গোয়েন্দা ও পুলিশ কর্মমচারী-হত্যাঁর সংস্তরবে পুলিশ চিত্তপ্রিয়ঃ নীরেন্ত্ 

ও মনোরগ্রনের পুনরায় খোজ করিতে থাকাগ্ন তাহারা! তিনজনে গুপ্ত 

জীবন যাপন করিতে লাগিলেন । চিত্তপ্রিয়ের নাঁমে ছিল হত্যার অভিযোগ । 
আই, বি, ইন্সপেক্টর স্থরেশ মুখোপাধ্যায়ের উৎপাতে বিপ্রবীরা এই সময় 
অতিশয় অশ্রবিধা বোধ করিতেছিলেন। নানা কারণে যতীন্দ্রনাথ তাহাকে 

হত্যার আদেশ দেন। বিপ্রবীরা বহুবার তাহাকে হত্যার চেষ্টাও করেন-_ 

কিন্তু বিফল হন। ইহাতে যতীন্ত্রনাথ অতিশয় ক্ষুণ হইয়া পড়েন 
এবং একদিন সঙ্কল্প করেন যে সেইদ্দিনই তিনি ৃর্ধযান্তের পূর্ব স্থরেশ 

মুখোপাধ্যায়ের হত্যার সংবাদ না পাইলে আর জলগ্রহণ করিবেন না । 

তাহার এই সন্কল্পে বিপ্লবীরা বিচলিত হইয়া সুরেশ মুখোপাধ্যায়কে 
হত্যার অভিপ্রায়ে নানা দলে বিভক্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। 

বিপ্রবীরা সংবাদ লইয়া জানিতে পারিফ়াছিলেন যে, বড়লাটের আগমন 

উপলক্ষে আবশ্যক ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া সুরেশ মুখোপাধ্যায় সেইদ্দিন 

কর্ণওয়ালিস স্্রীট ধরিয়া প্রত্যাবর্তন করিবেন। তখন চিত্তপ্রিয় হেদোর 

নিকট কর্ণওয়ালিস দ্তবীটের উপর প্রকাশ স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন 
এবং নীরেন্্র ও মনোরঞ্জন অপেক্ষারত রহিলেন একটু দূরেই । তাঁহাদের 
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আশ! ছিল যে? হত্যার অভিযোগ ধাহার নামে আছে, চিত্তপ্রিয়ের মত 

সেইরূপ একজন আসামীকে সম্মুখে দেখিলে তীহাকে গ্রেপ্তার করিবার 
প্রলোভন সুরেশ মুখোপাধ্যায় সহজে ত্যাগ করিতে পারিবেন! না। 

তখন প্রলুব্ধ হইয়া তিনি সেখানে থামিলে তাহারা তিনজনে তাহাকে 

নিহত করিবেন । 
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মনোরধন সেনগুপ্ত 

সত্যই শিকার ফাদে পড়িল। চিন্তপ্রিয়কে দেখিতে পাইয়া সুরেশ 

মুখোপাধ্যায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাহাকে প্রশ্ন করিলেন: 

যে, তিনি চিত্তপ্রিয় কিনা । চিত্তপ্রিক়ের মুখে “হা” উত্তর পাইয়াংস্ুরেশ 
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নুখোপাধ্যায় তাহাকে ধরিতে বাইতেই চিত্তপ্রিয়ের পিস্তল গর্জন করিয়া 

উঠিল; কিন্তু গুলি করিবার পূর্বেই সুরেশ মুখোপাধ্যায় তাহার হাত ধরিয়া 
ফেলায় গুলি লক্ষ্যত্র্ট হইল। তখন নিকট হইতে মনোরঞ্জনও গুলি নিক্ষেপ 

করিলেন এবং তাহাতে স্থুরেশচন্ত্র ভূতলশায়ী হইলেন । চিত্তপ্রিয়ের 
নিক্ষিপ্ত দ্বিতীয় গুলিতে স্ুরেশচন্ত্রের বক্ষ বিদ্ধ হইল। এইভাবে একটি 

জনবহুল রাজপথে প্রকাশ্ দিবালোকে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই 

হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। স্ুরেশচন্দ্রের সঙ্গী জনৈক পুলিশ কন্মচারী ভয়ে 
ডাষ্টবিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। 

স্থরেশচন্দ্রের বক্ষশোণিতে পিস্তলের মুখ রঞ্জিত করিয়! লইয়৷ শূন্টে 
গুলি নিক্ষেপ করিতে করিতে বিপ্রবী তিনজন পলায়ন করিলেন 

এবং বতীন্দ্রনাথের গুপ্ত-গৃহে উপস্থিত হইয়! সাফল্যের সংবাদ ঘোষণা 

করিলেন । 

বেলিয়াঘাঁট ট্যাক্সি-ডাকাতির পর পাথুরিয়াঘাটায় একটি বাড়ীতে 
সঙ্গিগণসহ যতীন্দ্রনাথ যখন অবস্থান করিতেছিলেন--তখন নীরদ হালদার 

নামক একজন গোয়েন্দা বাড়ীটির সন্ধান পাইল। ১৯১৫ সালের ২৩শে 

ফেব্রুয়ারি তারিখে সে যতীন্দত্রনাথের নাম ধরিয়া! ডাকিয়া বাড়ীটির ভিতরে 
প্রবেশ করিল। যতীন্ত্রনাথ ছিলেন তখন শায়িত অবস্থায় এবং তাহার 
পার্খে ছুইজন সঙ্গী উপবিষ্ট ছিলেন। নীরদ হালদারকে প্রবেশ করিতে 

দেখিয়াই যতীন্দ্রনাথ তাহাকে গুলি করিবার আদেশ দিলেন এবং সেই 

আদেশ তন্দণ্ডেই পালিত হইল । ইহার পর জিনিষ-পত্র লইয়া! অতি দ্রুত 

সঙ্গিগণসহ যতীন্দ্রনাথ বাটা ত্যাগ করিয়! চলিয়া গেলেন। নীরদ হালদারের 
কিন্ত তখনও মৃত্যু হয় নাই । মৃত্যুর পূর্বের তাহার প্রদত্ত জবানবন্দীতে সে 

বতীভ্রনাথের নাম বলিয়া যায় এবং তাহার সঙ্গীদের চেহারার বর্ণন! দেয়। 

তাহা হইতে ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, ঘটনার সমগ্র চিত্তপ্রিয় ও 
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নীরেন্্রই যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন এবং নীরদ হালদার সম্ভবত: নীরেন্্ের 

গুলিতেই নিহত হইয়া থাকিবে । 

যাহা হউক, উক্ত ঘটনার পর যতীন্ত্রনাথের কলিকাত! ত্যাগ একান্ত 

আবশ্তক হইয়া পড়িল। তাহার কলিকাতা ত্যাগের বন্দোবল্য সম্পূর্ণ 

নীরেন্দ্রন্দ্ দাশগুপ্ত 

করা হইলে তিনি জানাইলেন যে, তাগার অপরাপর সঙ্গীদেরও 

কলিকাতা ত্যাগের ও নিরাপত্তার অন্রূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে না জানিতে 

পাঁরিলে তিনি যাঁইতে পারিবেন নাঁ। ইহারই কয়েকদিন পরে সকল 

ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে তিনি পূর্ব্বকথিত চাঁরিজন সঙ্গীসহ বালেশ্বরে গিয়। 
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আশ্রয় লইলেন। বালেশ্বরের পথে তিনি মেদিনীপুরের এখানে-ওখানেও 

কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন । 

তাহাকে খুঁজিরা বাহির করিবার জন্য পুলিশ প্রাণপণ চেষ্টা 
করিতে লাগিল । 

ইতিমধ্যে পুলিশ কতকগুলি সংবাদ সংগ্রহও করিল। তাহারা জানিতে 

পারিল বে, বতীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্র নাথ ভষ্ট।চাঁধ্য ও অতুল ঘোষ “শ্রমজীবী-সমবায়” 
নামে একটি স্বদেশী বন্ত্রালয়ের অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র মজুমদার 

নামক দুইজন মালিকের সহিত তাহাদের দোকানে বহু পরিমাণ অস্ত্-শস্ত 

রাখিবার জন্ত আলোচনা চালাইতেছেন। সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে জাহাজ 

হইতে অস্ত্রা্দি নামাইবার ব্যবস্থার বিষয়ও জুলাই মাসে পুলিশ জানিয়া 

ফেলিল এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলদ্িত হইল। “মেভারিক” জাহাজ 

শেষ পর্য্স্ত আর আসিয়া পৌছায় নাই। মাল-পত্র না লইয়াই জাহাজখানি 

ক্যালিফোণিয়া হইতে বাহির হইয়াছিল এবং স্থির হইয়ীছিল যে, “আযানি 

লার্সেন” নামক মার একখানি জাহাজ হইতে পথিমধ্যে অস্ত্রাদি তুলিয়া 
লইয়া উহা বাংলায় আসিবে ; কিন্তু মাঁকিণ বুক্তরাষ্্রী কর্তৃক “আ্যানি 

লাসেন” ধৃত ও উহীর অস্ত্রা্দি বাজেয়াপ্ত হয়; ইহার ফলে “মেভারিক” 

জাহাজও আর আসিতে পারে নাই। হেলফাঁরিকের নিকট হইতে 

পুনরায় সংবাদ পাওয়া যায়--পাঁচ হাজার রাইফেল গুলি-বারুদ ও এক 
লক্ষ টাঁক! রাঁয়মঙ্গলে প্রেরিত হইতেছে ; কিন্তু পুলিশ ষড়যন্ত্রের বিষয় 

জানিতে পারিয়া রীতিমত ধর-পাঁকড় আরম্ভ করিয়া দিল। বাংলার অবস্থা! 

জ্ঞাত করাইয়! হেলফারিককেও সাবধান করিয়া দিবার জন্য বোশ্বাই হইতে 
বিগ্রবীরা তারে সংবাদ পাঠাইয়! দিলেন তাহার নিকট । ভবিষ্ুৎ পরি- 
কল্পনা স্থির করিবার মানসে অপর একজন সঙ্গীদহ নরেন্দ্র ভট্টাচার্য 

বাটাভিয়! বাঁত্র! করিলেন। 
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ইহার পর সাংহাইস্থিত জার্শ্মাণ কন্সাল জেনারল কর্তৃক আরও ছুইথানি 

অস্্পূর্ণ জাহাজ রায়মঙ্ল ( হাতিয়া! ?) ও বালেশ্বরে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয় 

__কিস্ত তাহাঁও শেষ পর্য্যন্ত আসে নাই। “হেনরী এস.” নামক আর 

একখানি জারন্শীণ জাহাজ অক্ত্রাদি লইয়] ম্যানিলা হইতে ভারতে বাত্রার 

পূর্বেই ধৃত হয় । ছুইজন চীনাম্যান কাঠের তক্তার মধ্যে গোপনে কতক- 

গুলি পিস্তল ও বহু গুলি-বারুদ লইয়া আসিতেছিল *শ্রমজীবী-সমবায়”-এর 

অমরেন্্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট কলিকাতায় পৌছাইয়া দিবার জন্য। 

নীলসেন নামক একজন জাম্মীণের নির্দেশেই তাঁহারা এই কাজ করিতে- 

ছিল। সাংহাই-এর মিউনিসিপ্যাল পুলিশের দ্বারা ধৃত হওয়ায় তাহাদের 

এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চন্দননগরে পলাইয়া যান। 

রাঁসবিহারী বস্ত্র ও অবিনাশচন্ত্র রায় তখন নীলসেনের বাড়ীতে থাকিতেন। 

ত্বাহারা অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইবার বহু চেষ্টা করিয়াও পাঁঠাইতে পারেন নাই। 

বে অবনী মুখোপাধ্যায়কে জাপানে পাঠান হইয়াছিল, প্রত্যাবর্তনের পথে 

তিনি সিঙ্গাপুরে ধৃত হইলেন। নরেন্দ্র ভট্টাচাধ্যও আমেরিকায় 

«“মেভারিক” জাহাজযোৌগে পলাইসা যাইবার পর ধৃত হইলেন। নরেনু 

ভন্টীচার্য্য বাঁটাভিয়া গমন করিলে তীগার নিকট হইতে কোনও সংবাদ 

না পাইয়া বিপ্লবী ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও অপর একজন যুবক পর্ত,গীজ 

অধিকৃত গোয়া হইতে তারে সংবাদ লইবার চেষ্টা করিতে গিরা গ্রেধ্ধীর 

হইলেন। ১৯১৬ সালের ২৭শে জানুয়ারি তারিখে পুণা জেলে ভোলানাথ 

আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। 

মহানদী যেখানে আসিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে? বালেশ্বরের 

সেই স্থানের জঙ্গলের মধ্যে জাহাজের প্রতীক্ষায় যতীন্দ্রনাথ তাঁহীর চারি- 

জন সঙ্গীসহ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীহাদের দলের সন্ধানে পুলিশ 

তখন চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান চালাইতেছিল। মার্চ মাসের 
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শেষাশেষি পুলিশ জানিতে পারিল ঘেঃবালেশ্বরের কোনও স্থানে যতীন্দ্রনাথ 

আত্মগোঁপন করিয়া আছেন । 

ভারত-জান্মীণী ষড়যন্ত্রের তথ্যাদি পুলিশ যাঁহ! জানিতে পারে, তাহার 

কলে ১৯১৫ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় বিপ্রবীদের আড্ডা 

“হারি এণ্ড সন্দ” নামক দোকানটিতে খানা-তল্লাস ভয় এবং কলিকাতার 
একজন গোরেন্দা পুলিশ অফিসার বালেশ্বরে গিয়া! সেখানে ইউনিভাসণল 

এম্পোরিয়াম” নামক “হারি এণ্ড সন্সেরর একটি শাখা অফিসেও ৪ঠা 

সেপ্টেম্বর তল্লাসী করেন। এই প্রসঙ্গে জনৈক বাঙ্গালী যুবকও ধূত হয়। 

তাহার নিকট পুলিশ সংবাদ পায় বে, মযুূরভঞ্জের নিকটস্থ পার্বত্য জঙ্গলে 
যতীন্দ্রনাথ আত্মগোপন করিয়া আছেন। বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 

মি: কিলবি কলিকাঁতার দুইজন পুলিশ অফিসার মিঃ টেগার্ট ও মি: 
বার্ডকে সঙ্গে লইয়া ময়ূরভপ্রের মন্ুলদিয়াতে ৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে 

উপস্থিত হইলেন । 
লোকের নিকট হইতে জানা গেল যে, কয়েকজন বাহিরের লোক 

কিছুদিন হইতে এ অঞ্চলে বাস করিতেছেন। একজন লোককে সঙ্গে 

লইয়া তথন সেই বাহিরের লোকদের আস্তানার দিকে পুলিশ অগ্রসর 
হইল। এক বন্তীর সংলগ্র একখানি ঘর দূর হইতে দেখাইয়া 
পথপ্রদর্শনকারী লোকটি এক সময় থামিয়া পড়িল। পুলিশ সাবধানে 

অগ্রসর হইয়া দেখিল কুটীরের দ্বার রুদ্ধ। বহু তোড়জোড় করিয়া অস্ত্র 
উচাইয়! পুলিশ বিপ্রবীদ্দিগকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেও দ্বার পূর্ব্ববৎ 
বন্ধই রহিল। তখন দরজ। খুলিবার সামান্ত চেষ্টা করিতেই দ্বার উন্ুক্ত 
হইল । দেখা গেল- ভিতরে কেহ নাই। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া! পুলিশ 

কান্তিপদার জঙ্গলে বিপ্রবীদের অনুসন্ধান করিতে চলিল। 

গভীর রান্রিতে বতীন্দ্রনাথ লোক মারফত সংবাদ পাইলেন, তিনজন 

খু ক 8:০, 
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সাহেব হন্তীপৃষ্ঠে তাহার কুটার হইতে কাণ্তিপদার দিকে গিয়াছেন। 
বতীন্দ্রনাথ ও তাহার সঙ্গী চতুষ্টয় সকলেই একই স্থানে থাকিতেন না। 

তিনজন থাকিতেন মহুলদিয়ায় ও দুইজন থাকিতেন প্রায় বারো মাইল 

দূরবর্তী তালবীধ নামক স্থানে । কাণ্তিপদা বালেশ্বর হইতে প্রায় বিশ 

মাইল দূরে অবস্থিত। যতীন্দ্রনাথ রান্রিকালেই সংবাদ দিয়া তাঁলবীধে 

লোক পাঠাইয়া কুটার ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় তাহারা পুনরায় 

মিলিত হইবেন-_তাহাও তিনি লোক মারফত বলিয়! পাঠাইলেন। 

কাণপ্তিপদায় বিপ্লবীদের ঘটি তল্লাস করিয়া পুলিশ সুন্দরবনের 

একখানি মানচিত্র এবং পেনাং হইতে প্রকাশিত একখানি সংবাদপত্রের 

কাটিং পায়। উক্ত কাটিং-এ “মেভারিক” জাহাঁজের খবর প্রকাশিত 

হইয়াছিল। যাহা হউক, ৮ই তারিখ সারা দিন ও রাত্রি তাহারা আত্ম- 
গোপন করিয়া পলাইয়া বেড়াইতে সক্ষম হইলেন। নই সেপ্টেম্বর 
সকালে তাহারা ক্ষুধা-তষ্ণাঁয কাতর হইন্া খাগ্-গ্রহণের আশায় একটি 

দোকানে উপস্থিত হইলে সেখানকার জনৈক ব্যক্তি তাহাদিগকে দেখিয়। 

এই সন্দেহ প্রকাশ করিল যে, সেই 'মঞ্চলে তৎকালে অনগ্ঠিত 

ডাকাতিগুলির সহিত তাহাদের ধোগাবোগ থাকা অসম্ভব নে? স্থতরাং 

অবিলথ্ে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত। বতীন্দ্রনাথের দল আত্মপক্ষ 

সমর্থনে জানাইলেন, তাহারা শিকারী এবং ভ্রমণ করিতে করিতে তীহারা 

সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ; কিন্তু তাহাদের কথা অনেকেই বিশ্বাস 
করিল না। দূরে দূরে থাকিয়া একদল লোক তীহাদের অন্্সরণ করিতে 
লাগিল। 

জনতা ক্রমশ:ই বুদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন বন্দুকের আওয়াভে 

তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া অঙ্সসরণ হইতে নিবুদ্ত করিবার জন্ত মনোরঞ্জন 

বন্দুক ছু'ড়িলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উহাতে একজন আহত হইল। 
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ইহার ফলে লোকের সন্দেহ গেল আরও বাড়িয়া এবং মধ্যে অধিকতর 
ব্যবধান রাখিয়া! তাহার! তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে 
পুলিশও আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্যোতিষ পাল সহস! অসুস্থ হইয়! পড়ায় 

স্থানান্তরে পলায়নও আর সহজ হইল না। তখন নিরুপায় বাঁধা যতীন 

সম্মুখ-সমরের জন প্রস্তুত হইলেন। বালেশ্বর জেলার বুড়ীবালাম নদদী- 
তীরে চাষাথন্দ নামক স্থানে পরিখা খনন করিয়া অতি ক্রুত রণক্ষেত্র 

প্রস্তুত হইল। 

াহ্াখল্ক-এল্র গ্রাম 

বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সশন্ত্র পুলিশ ও সৈন্তগণ লইয়! জঙ্গল 

ঘেরাও করিয়! ভীষণভাবে আক্রমণ সুরু করিলেন। উভয়্পক্ষেই গুলি- 
বিনিময় চলিতে লাগিল। একদিকে প্রায় তিন শত সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্য 

_আর অপরদিকে সামান্তমাত্র অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাঁচটি বাঙ্গালী বীর 

যোদ্ধা ! যুদ্ধ চলিল শক্তিশালী ও দুর্ধধবলে- কিন্ত বিক্রমে পাঁচজনই তিন 

শতের সমকক্ষ হইলেন। 

ভীমবিক্রমে যুদ্ধ চলিতে থাকার সময়ই একটি গুলি আসিয়া যতীন্ত্র- 

নাঁথের উরুদেশে বিদ্ধ হইল) তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াই সমান তেজে 
লড়াই চালাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে চিত্তপ্রিয় সাংধাতিকরূপে 
আহত হইলেন। তীহাঁকে কোলে তুলিয়া লইতে গেলে আর একটি গুলি 
আসিয়া যতীন্ত্রনাথের পেটে বিদ্ধ হইল। গুরুতর আঘাতে তিনিও আহত 

++ হইয়া পড়িলেন। 
এই অবস্থায় যতীন্ত্রনাথ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া সাদা রুমাল উড়াইবার 

' নির্দেশ দিলেন । নীরেন্ত্র ও মনোরঞ্জন ইহাতে মূহছ আপি জানাইলেন 
--এইভাঁবে আত্মসমর্পণের তীহাদের ইচ্ছা! ছিল না; কিন্তু অবশিষ্ট 
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অমূল্য জীবনগুলিকে বৃথা মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া৷ দিতে যতীন্দ্রনাথ অনিচ্ছুক 

হইলেন। গম্ভীরকণ্ঠে তিনি জানাইয়া দিলেন--উহাই তীহার্দের নেতার 

'আদেশ+ সুতরাং তীহাদিগকে উহা মান্ত করিতেই হইবে । অগতা। বাধ্য 

চাবাথন্দের রণক্ষেত্র 

হইয়া তাহাদিগকে সাঁদা নিশান উর্ধে তুলিতে হইল। সগাপ্ত হইল 
চাষাখন্দের সংগ্রাম । 

চিত্তপ্রিয় রণক্ষেত্রেই প্রাপত্যাগ করিয়াছিলেন। আঁহত আবস্থায় 
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যতীন্দ্রনাথকে বালেশ্বরের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। নীরেন্ত্র 
মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ গ্রেপ্তার হইলেন। 

হাসপাতালে লীত হইয়! যতীন্দ্রনাথ জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
টেগার্ট সাহেব স্বয়ং একগ্লাস জল লইয়া যতীন্ত্রনাথকে দিতে গেলেন; 

কিন্তু যতীন্দ্রনাথ উহা গান করিলেন না। ধাহার রক্তে তিনি 

চাহিয়াছিলেন নিহত বিপ্লবীদিগের তর্পণ করিতে--তীহার দেওয়া জলে 

তৃষ্ণা! নিবারণ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। 

জীবিত সঙ্গীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য হাসপাতালে বতীন্ত্রনাথ 

বলিয়াছিলেন যে সকল কিছুর জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী । বাঙ্গালীদের 
জন্য তিনি তাঁহার বাণী দিয়াছিলেন”_]০1] 0) 759701০ 0£ 736756] 
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প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই; তাই পুলিশ- 
বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াঁও তিনি শ্বীকাঁর করিয়াছিলেন,-_ 
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বালেশ্বরের হাসপাতালে আহত অবস্থায় আনীত হওয়ার কয়েকদিন 

মাত্র পরেই যতীন্দ্রনাথের দেহাবসাঁন হয় । বিচারে নীরেন্ত্র ও মনোরঞ্জনের 

ফাসির আদেশ হইল এবং সেই আদেশ কাধ্যকরী কর! হইল কটক জেলে। 
জ্যোতিষের হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড। আন্দামানে গিয়া পীড়নে ও 
পরিশ্রমে জ্যোতিষের মস্তিষ্ক বিরুত হইয়া যায় এবং তাহাকে পুনরার 

এদেশে আন! হয়। পরবর্তীকালে বহরমপুর ( মতান্তরে রংপুর ) জেলে 
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থাকাকালে তিনি উর পতিত হন। নদীয়া জেলার খোকসা গ্রামে 

জ্যোতিষের বাড়ী ছিল। 

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে বাংলার পাঁচটি 

বীর সন্তানের ইহাই অতুলনীয় অবদাঁন। বাঙ্গালী ভীরু, বাঙ্গালী কাপুরুষ 

-_এই হীন প্রচারণার বিরুদ্ধে যে এতিহাসিক প্রমাণ তাহারা বুড়ীবালামের 

তীরে চাষাখন্দ-রণক্ষেত্রে চিরকালের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন- স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য তাহা অনন্তকাল ধরিয়! জাতিকে যোগাইবে হূর্জয় সাহস এবং 

প্রেরণা । তাহাদের অক্ষয় স্বৃতি জাতির নিকট হইন্া থাকিবে চিরস্তন 

অমূল্য সম্পদ্। 
যাহা হউক, ১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে সংঘটিত হইল আরও 

কয়েকটি হত্যাকা । পুলিশ সাঁব-ইন্সপেতর গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

কলিকাতায় নিহত হইলেন এবং আর একজন হইল আহত। ময়মনসিংহে 

পুলিশের ডেপুটি স্থুপারিণ্টেণ্ডেপ্ট যতীন্ত্রমোহন ঘোষ ও তাহার পুত্র প্রাণ 

হারাইলেন। 

১৯১৬ সালের ১৬ই জাচুয়ারি গোয়েন্দা দরোগা মধুনুদন ভট্টাচারধ্যকে 

বেল! দশটার সময় কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সম্মুখে গুলি করিয়া 

হত্যা করা হয়। এই সালের ৩০শেজ্ুন বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-- 
ধাহাঁকে পূর্বের দুইবার হত্যার চেষ্টা করা হইয়াছিল--আততায়ীর গুলিতে 
প্রাণ দেন। তীহার আর্দীলীও আহত হইয়া হাসপাতালে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। এই ঘটনার পর পুলিশের তৎপরতা বহুগুণে বুদ্ধিপ্রাপ্ত 

হইল এবং বহু বিপ্লবী ধৃত হইলেন। ক্ষুদ্র ও বুহৎ বহু বড়যন্ত্র মামলার 
উদ্ভবও এই সময়েই হইয়াছিল। 
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শ্ৌৌহাভীল্র জক্ড়াই 

১৯১৬-১৭ সালে বাংল! গভর্ণমেণ্টের দমননীতি যখন চরমে উঠিল, 
তথন বিপ্লবীদের পক্ষে বাংলায় অবস্থান আঁর সম্ভব হইল না। . যে সকল 

বিপ্রবী-নেতা তখনও ধৃত হন নাই, তাহারা স্থির করিলেন ফে বাংলার 
বাহিরের কোনও কেন্ত্র হইতে গুপ্র-আন্দোলন পরিচালিত করিতে হইবে। 
তদন্ুষায়ী গৌহাঁটাতে একটি কেন্ত্র স্থাপিত হইল এবং সেখান হইতেই 

বিপ্লবীরা কাঁধ্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন। পুলিশ খবর পাইয়া 
একদিন সেই আন্তানাঁটি ঘেরাও করিয়া ফেলিল। বিপ্রবীরা সুকৌশলে 
সশস্ত্র পুলিশ-বেছ্নী ভেদ করিয়! কামাখ্য! পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে 

সমর্থ হইলেন। পুলিশ সেখানেও ত্বাহাদের পশ্চাদ্ধীবন করিল এবং 

তাহার ফলে বিপ্লবীদের সহিত পুলিশের বাধিয়া গেল একটি খণ্ডযুদ্ধ। 
শেষ পর্যন্ত ুইজন বিপ্রবী ব্যতীত প্রায় সকল বিপ্রবীই ধৃত হইলেন। বে 
দুইজন তখন পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের নাম নলিনী 
বাগচী ও প্রবোধ দাশগুপ্ত । প্রবৌধ পরে ধরা পড়িয়াছিলেন। নলিনী 

কলিকাতায় আসিয়া বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং সতীশচন্দ্র পাঁকডাণী 

তাহার শুশ্রষ। করিয়া তাহাকে নিরাময় করিয়। তুলেন। পুলিশের গুলিতে 

ঢাকায় পরব্ত্ীকালে নলিনী প্রাণ হারাইয়াছিলেন । 

€ন্সম্পসী জিনিশ 

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের প্রতি অতিশয় 

সহান্ুভূতিসম্পন্ন হইয়। উঠিয়াছিলেন। তৃর্ক-ইতালী যুদ্ধের সময় তুরস্কের 
গ্রৃতি সহান্গভৃতির নিদর্শন স্বরূপ ভারতবর্ষ হইতে অর্থ ও ওবধাদদি প্রেরিত 

হইয়াছিল। র 
যুদ্ধের সময় উত্তরস্পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারত আক্রমণেরক্* এক 
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পরিকল্পন। রচিত হইয়াছিল এবং শক্ত অভিযানে ভারতীরগণেরও সাহাব্য- 

লাভের আশা করা হইয়াছিল। এর উদ্দেশ্যেই মৌলনা ওবেছুল্লা সিন্ধী 

কয়েকজন সঙ্গীসহ ১৯১৫ সালে ভারত ত্যাগ করিয়াছিলেন । কাবুলে যে 

তুর্ক-জান্মনীণ মিশন আসিয়াছিল--উহার সহিত শাহাদের এই বিষয়ে 

আলোচনা হয়। হেজাজের তৃকী সামরিক গবর্ণর গালিব পাশাও এই 

আলোচনায় যোগদান করেন। স্থির হয় বে, বুটিশ-শাসনের অবসান 

ঘটাইয়! রাজ! মহেন্ত্রপ্রতাপকে প্রেসিডেন্ট করিয়া স্থায়ী সরকার গঠিত 

হহবে। রাজ! মহেন্দ্রপ্রতাঁপ ভারত তাগ করিয়াছিলেন ১৯১৪ সালের 

শেষের দিকে । তিনি ইতালী, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ 

করিয়াছিলেন এবং গদর দলের প্রতিষ্ঠাতা হরদ্য়ালের সহিত জেনেভায় 

তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। জান্মীণীতে কাইজারের সহিতও তিনি 

আলাপ করিয়াছিলেন। কাবুলে কন্মকেন্ত্র স্থাপন করিয়া তীহাদদের দ্বারা 

স্বাধীন ভারতের স্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠনের বিষয় হতিপূর্ববেই উল্লিখিত 
হহয়াছে। 

তাহাদের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে লিখিত চিঠি-পত্রারদির কতকগুলি 

কোনওপ্রকারে বৃটিশের হস্তগত হয় | পত্রগুলি ছিল হরিদ্রাবর্ণের রেশমী 

কাপড়ের উপর লিখিত । সেই জন্যই এই ষড়যন্ত্রকে “রেশ মী চিঠি- 

ষড়যন্ত্র” বল! হইয়! থাকে । এই ষড়যন্ত্রের বিষয় ১৯১৬ সালে ফাস হইয়া 

যায় এবং এই সালের জুন মাসে ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা মন্কার শেরীফ 

তুক্কীদের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করায় এই 

আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । 

প্রথম মহাবুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইখানেই ভারতীয় বিপ্রব- 
আন্দোরনেরও প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি সচিত হয়। ইহার পর ভারতীয় 

রাজনীতিতে মহাস্মা গান্ধীর আবির্তাবে স্বাধীনতার আন্দোলনে এক নৃতন 



১৬২ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 

যুগের প্রবর্তন হয় এবং গুপ্ত-আন্দোলন ভাঁরতব্যাপী এক প্রকাশ্ঠ. 
ব্যাপক গণ-আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে। গান্ধীজীর অসীম প্রভাবে 

অন্ততঃ সাময়িকভাবেও বিপ্রবান্দোলন স্থগিত থাকে এবং ১৯২০-২১ সালের 

অসহযোগ-আন্দোলন ব্যর্থ না হওয়া পথ্যস্ত কার্যযকরীতাবে উহার আর 

পুনরাবির্ভাব ঘটে নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জনগণের মানসিক 

ভাবধারায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়--তাহারহই পটভৃমিকায় 

ভারতের ধাঁবতীয় যুদ্ধোত্তর আন্দোলন বিচার করিতে হইবে ; সুতরাং 

স্বতন্ভাবে উহা আলোচনার যোগ্য । 

প্রথম খণ্ড সমাগু 

গুরুদাল চট্টোপাধ্যায় এও স্-এর পক্ষে 

যুজাকর ও প্রকাশক-_ জ্ীগোবিজপদ ভট্টাচার্য, ভারভবধ পিন্টিং ওয়ার্কস্, 

২৯৬১১, কর্ণওয়ালিস্ স্ত্রীটু, কলিকাতা । 












